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 مقدمات

 بسم اهلل
يَِّتِه، َكَما َصلَّيَْت لََعَ آِل إِبَْراِهيَم، َوَبارِْك   ْزَواِجِه وَُذرِّ

َ
ٍد َوأ اللَُّهمَّ َصلِّ لََعَ ُُمَمَّ

يَِّتِه، َكَما بَاَرْكَت لََعَ آِل  ْزَواِجِه وَُذرِّ
َ
ٍد َوأ يدٌ لََعَ ُُمَمَّ يٌد ََمِ  إِبَْراِهيَم إِنََّك ََحِ

 تولكنا لَع اهلل 

 ال حول وال قوة إال باهلل 

رِْض،  
َ
َماَواِت َواْْل اِفيَل، فَاِطَر السَّ اِئيَل، َوِميََكِئيَل، َوإِْْسَ اللُهمَّ رَبَّ َجْْبَ

نَْت ََتُْكُم بَْْيَ ِعبَاِدَك ِفيَما ََكنُوا فِ 
َ
َهاَدِة، أ يِه ََيْتَِلُفوَن،  ََعلَِم الَْغيِْب َوالشَّ

اٍط   اْهِدِِن لَِما اْختُِلَف ِفيِه ِمَن اْْلَقِّ بِإِْذنَِك، إِنََّك َتْهِدي َمْن تََشاُء إََِل ِِصَ
 ُمْستَِقيمٍ 

رُْجو، فَََل تَِكلِِْن إََِل َنْفِِس َطْرفََة َعْْيٍ 
َ
 اللُهمَّ رََْحَتََك أ

 ،  رَبِّ زِْدِِن ِعلًْماتعايلَت ربَّنا، إنََّك أنَت الَمِلُك اْلَقُّ
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 ثالثيات البخاري

ٍء   َهاَدِة، رَبَّ ُُكِّ ََشْ رِْض، ََعلَِم الَْغيِْب َوالشَّ
َ
َماَواِت َواْْل اللَُّهمَّ فَاِطَر السَّ

ُعوُذ بَِك ِمْن ََشِّ 
َ
نَْت، أ

َ
ْن اَل إََِلَ إاِلَّ أ

َ
ْشَهُد أ

َ
َنْفِِس، َوِمْن ََشِّ  َوَمِليَكُه، أ

ِكهِ  يَْطاِن َوَِشْ  الشَّ

ُكوَن ِمَن اْْلَاِهِلْيَ  امهلل أعوُذ بك 
َ
ْن أ

َ
 أ

ْصنَامَ امهلل 
َ
ْن َنْعبَُد اْْل

َ
 اْجنُبِِْن َوَبِِنَّ أ
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 مقدمات

 مقدمات

 :نصيحة اإلمام البخاري ملن أراد احلفظ

َهْل ِمْن د أنه سأل اإلمام ابلخاري:  َواٍء  عن ُممد بن أيب حاتم ابلخاري 
ْعلَمُ »يرشبُُه الرَُّجُل، فينتفُع بِِه لِلْحفِظ؟ َفَقاَل:  

َ
، َوقَاَل:    «اَل أ قبَل يلعَّ

َ
ْعلَُم »ُثمَّ أ

َ
اَل أ

ْنَفَع لِلْحفِظ ِمْن َنْهَمِة الرَُّجِل، َوُمَداوَمِة انلََّظرِ 
َ
   (1) «َشيْئاً أ

 

 الثالثيات

ثنائيات،   يوجد  وانليب ملسو هيلع هللا ىلص ثَلثة رواة. وكذلك  ُُمرِجها  أحاديث بْي  يه 
 . حبسب عدد الرواة اسياتورباعيات، وُخ 

  

 

 (86ص10ج)سري أعَلم انلبَلء  (1)
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 ثالثيات البخاري

 
 

 عملي يف هذا الكتاب

لك اختصار  اخترصت  هذا  وتوضيح"  ترتيب  ابلخاري  "ثَلثيات  تايب 
 مقدماته، وحذفت منه املسائل، واكن عميل فيه: 

 . لتسهيل حفظها ْلسانيد هذه اْلحاديثعملت رسًما بيانيًا  -

 . ترمجت برتاجم ُمترصة لرواة هذه اْلحاديث -

 رتبت اثلَلثيات حبسب اْلسانيد من اْلكرث ورودا إَل اْلقل.  -

 ذكرت خترجيًا ُمترًصا للك منها.  -

ا  عمَّ   ُمفِصحةً ُمترًصا، ثم أْلَقتُه بمسائل  َشحت هذه اْلحاديث َشًحا   -
من    اْلديث من أحَكم سواًء َكنت مما فيه ِذكُرها، أو مما قُربَْت   يلحق هذا

  موضوعه مما حيتاجه ادلارس.
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 إسناد حاملي هذه النسخة

 2النسخةإسناد حاملي هذه 
 

 
 

 يكتب بعد االسم طريقة اتلليق )سماًَع عليه، أو قراءة عليه، أو سماًَع منه، أو إجازًة، أو مناَولًَة(  (2)
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 ثالثيات البخاري

 إسنادي إىل هذه األحاديث

وهو كما أخْب ِمن ألَع   -  بإسناده الفحل بن ياسْي حدثِن شييخ ماهر   -1
نياأسانيد   قال:  -ادلُّ

  / ه1355)  .جاسم ابلدري السامرايئ اْلسيِنبن    عن شيخنا املسند صبح  -2

 ه( 1434

 ( ه1379 /ه1285) .بأيب الصاعقة عن شيخه عبد الكريم الشيخيل الشهري -3

 ه( 1352 ه/1285) .اخلاْنُفوري أخْبنا يوسف حسْي  -4

وإجازة  ،  قراءة بلعضه  ه(1320/ ـه1220)  أخْبنا شيخ اللك نذير حسْي ادلهلوي  -5
 . بلقيته إن لم يكن سماَع  

 ه( 1262 ـه/1196). أخْبنا الشاه ُممد إسحاق ادلهلوي  -6

   ه(1239 ـه/1150) . اهلل ادلهلوي  أخْبنا الشاه عبد العزيز بن ويل -7

باقيه لَع    ه( 1176 ـه/1114)  أخْبنا وادلي -8 إكمال  مع  اْلج،  كتاب  إَل  سماَع 
 . خلفائه

 ه( 1145/ ـه1081). الكوراِن أبو طاهر ،ُممد بن إبراهيم أخْبنا -9

 ه( 1113 ـه/1049). أخْبنا حسن الُعَجييم -10

 ه( 1079ت). أخْبنا ُممد بن العَلء ابلابيل -11

نْهوري قراءة -12  ه( 1015)ت. بلعضه وإجازة أخْبنا سالم بن ُممد السَّ
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 مقدمات

 ه( 982 ـه/910). الَغيْطيبن أَحد أخْبنا انلجم ُممد  -13

 ه( 926 ـه/826). أخْبنا زكريا اْلنصاري -14

  العسقَلِن سماَع للكثري منه وإجازة  بن حجرأخْبنا أَحد بن يلع -15
 ه( 852 ـه/ 773)

 ه( 800ه/ 709). يلعْ ويخ ابلَ نُ أخْبنا إبراهيم بن أَحد اتلَّ  -16

ار أخْبنا أَحد بن أيب طالب  -17  ه( 730/ه620). اْلجَّ

بيِدي  أخْبنا اْلسْي بن املبارك   -18  ه( 631ه/  545). الزَّ

ْجِزي الَْهَروِي  أخْبنا أبو الوقت عبد اْلول بن عيىس  -19  ه( 553ه/458). السِّ

 ( ه 467/ ـه374) .ُممد ادلاودي ابُلوَشنيجأخْبنا عبد الرَحن بن  -20

خِس  أخْبنا عبد اهلل بن أَحد بن  -21  ( ه381 ـه/ 293). َحُّوية الَّسَّ

 ه(320ه/ 231). الَْفربِري  ُممد بن يوسف بن مطر  أخْبنا -22

 ( ه256 ـه/194)أخْبنا ُممد بن إسماعيل ابلخاري مرتْي.  -23

 هلل رب العاملْي   واْلمد
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 ثالثيات البخاري

 أسانيد هذه الثالثيات مخسة

 اإلسناد األول

 )وبه روى أحد عرش حديثًا(

ُّ ْبُن إِبَْراِهيمَ  -1  َمِّكِّ

يِب ُعبَيْدٍ  -2
َ
 يَِزيُد ْبُن أ

ْكَوِع  -3
َ
 َسلََمُة ْبُن اْْل

 اإلسناد الثاني

 )وبه روى ستة أحاديث( 
اُك ْبُن َُمََْلٍ  -1 حَّ بُو ََعِصمٍ )الضَّ

َ
 (أ

يِب  -2
َ
 ُعبَيْدٍ  يَِزيُد ْبُن أ

ْكَوِع  ْبنُ  َسلََمةُ  -3
َ
 اْْل

 اإلسناد الثالث

 أحاديث(  ثَلثة)وبه روى  
ُد ْبُن َعبِْد ا -1 نَْصارِيُّ  هللُُمَمَّ

َ
 اْْل

 الطويل يٌْد َُحَ  -2

3-  
َ
 بن مالك  نَسأ

 اإلسناد الرابع

 ( واحدا حديثًا)وبه روى  
ُد ْبُن حَيََْي   -1  َخَلَّ
 ِعيىَس ْبُن َطْهَماَن   -2

نَُس  -3
َ
 َمالٍِك  ْبنُ  أ

 اإلسناد اخلامس 

 ( واحدا حديثًا)وبه روى  
 ِعَصاُم ْبُن َخادِلٍ   -1

 ِريُز ْبُن ُعثَْماَن  حَ  -2

 بَُّْسٍ  اهلل ْبنُ  بْدُ عَ  -3
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 األسانيد

 ألسانيداخمطط 
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 ثالثيات البخاري

 بالرواة التعريف

إيله. ووضعت  سأنقل عن سري أعَلم انلبَلء، وما نقلت من غريه أشري  
 اتلقريبيَّة. عند اتلواريخ  «~»هذه اإلشارة 

 

 التعريف بالبخاري

ُممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بزدزبه، َوِقيَْل بَْذُدْزبَه، َويِهَ  
الزرَّاُع. خَباِريٌَّة، معنَاَها  سلَمَ   لَْفَظٌة 

َ
َواِِل    جده   أ اْلُْعِِفِّ  ايلََمان  يَِدي  لََعَ  ُة  الُمِغرْيَ

يِب ِمْن َمالِِك »ري:  وقال ابلخا  ،يُْل بُن إِبَْراِهيَْم الِعلْمَ خُبَارَى، َوَطلََب إِْسَماعِ 
َ
َسِمَع أ

ى ََحَّاَد بَن َزيٍْد، وََصافَح اْبَن الُمبَارَِك بكلتَا يََديْهِ 
َ
نٍَس، َوَرأ

َ
 «بِن أ

يِب َحاِتٍم:
َ
ُد بُن أ َكتَبُْت َعْن  »َسِمْعتُُه َقبَْل َمْوته بشهٍر َيُقْوُل:    قَاَل َورَّاقُُه ُُمَمَّ

لٍف َوَثَمانِْْيَ رَُجًَل لَيَْس ِفيْ 
َ
ِهم إالَّ َصاِحب َحِديٍْث ََكنُوا َيُقْولُْوَن: اإِلْيَماُن قَْوٌل، أ

 « َوَعَمٌل يَِزيُْد َويَنُْقُص 

قال الِفَربِْريِّ وعن   إِْسَماِعيَْل:    بُن  ُد  ُُمَمَّ ِِل  قَاَل  ِكتَايِب  » :  ِِف  وضعُت  َما 
ِحيِْح" َحِديْثاً إالَّ اغتسلُت َقبَْل َذلَِك وََصلَّيُْت َرْكَعتَ   « ْْيِ "الصَّ

َيُقْوُل:    بِن   إِبَْراِهيْمَ وعن   ابُلَخاِريَّ  َسِمْعُت  َهَذا  »َمْعِقٍل،  ِِف  دخلُت 
َ
أ َما 

َحاِح ِِك اَل يطوَل الِكتَاُب  ، َوتركُت ِمَن الصِّ  « الِكتَاِب إالَّ َما َصحَّ
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 األسانيد

تْلُُه َعِن  »ومن َتريه رَحه اهلل: قال:  
َ
َسأ َكتَبُْت َعْن رجٍل  إَِذا  اْسِمِه  ُكنُْت 

اْلَِديَْث  وَََحِْلِه  َونِْسبَِتِه  فَهماً   ؛ َوُكنْيَِتِه  الرَُّجُل  ََكَن  يَُكنْ   ،إِْن  لَْم  ْن   ؛ فَإِْن 
َ
أ تْلُُه 

َ
َسأ

ْصلَُه َونُسَختَهُ 
َ
ا اآلخُروَن اَل يُبالُوَن َما يَْكتُبُوَن، َوَكيَْف يَْكتُبُونَ   ،َُيِْرَج إِلَّ أ مَّ

َ
 « فَأ

 . خرتنك ، من قرى سمرقندِف  ـه  56: وفاته ـه / 194: مودله

شيوخه الزبري  :  من  بن  اهلل  عبد  راهويه،  بن  إسحاق  حنبل،  بن  أَحد 
قتيبة بن يلع بن املديِن،    ، عبد اهلل بن يوسف،عبد اهلل بن مسلمة  اْلَُميدي،

 بن يوسف الفريايب. سعيد، ُممد 

الرازي، ابن   زرعةحاتم الرازي، أبو أبو عيىس الرتمذي، أبو  : من تَلميذه
 . ، النسايئُممد بن يوسف الفربري، مسلم بن اْلجاجخزيمة، 

ابُلَخاِريِّ  "َصِحيَْح  َرَوى   : الَمْقِدِِسُّ َطاِهٍر  بُن  ُد  ُُمَمَّ منهم:    "َوقَاَل  مجاعة، 
َُمََْلٍ  بِن  ِد  ُُمَمَّ بُن  َوَطاهُر  َمْعِقٍل،  بَن  وإبراهيم  شاكر،  بن  وَحاد  الفربري، 

 النََّسِفيَان.

 : األئمة فيه قول

ابِّ  »َراْهَويْه َيُقْوُل:    بنُ   إِْسَحاُق   َكن   -َيْعِِن: ابُلَخارِي  -اكتُبُوا َعْن َهَذا الشَّ
 « فَلَو ََكَن ِِف َزَمِن اْلََسِن الْحتَاَج إيَِلِْه انلَّاُس لَمْعِرفَِتِه بِاْلَِديِْث، َوفقِههِ 

ِد بِن إِْسَماِعيَْل » وقال أَحد بن حنبل:   خرجْت ُخَراَساُن ِمثَْل ُُمَمَّ
َ
وقال:    «َما أ

، َوُُمَ » اِزيِّ بُو ُزرَْعَة الرَّ
َ
ِد بِن إِْسَماِعيَْل انتىه اْلفظ إَل أربعة من أهل خراسان: أ مَّ
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َمْرَقنْديِّ َواْلََسِن بِن ُشَجاٍع ابَلليِْخِّ  ، َوَعبِْد اهلِل بِن َعبِْد الرََّْحَِن السَّ  « ابُلَخارِيِّ

بَ وقال:  
َ
دٌ بَْكرٍ   وأ يِب َشيْبََة َوُُمَمَّ

َ
:    بنُ    بِن أ ينَا ِمثَْل  » َعبِْد اهلل بن ُنَمرْيٍ

َ
َما رأ

ِد بِن إِْسَماِعيَْل   «ُُمَمَّ

دٌ وقال   اٍر:    بنُ   ُُمَمَّ اِرِِمُّ  »بَشَّ َوادلَّ  ، بِالرَّيِّ ُزرَْعَة  بُو 
َ
أ ْربََعٌة: 

َ
أ ْنيَا  ادلُّ حَفاُظ 

 «بسمرقند وُممد ابن إِْسَماِعيَْل بِبَُخاَرى، َوُمْسِلٌم بِنَيَْسابُْورَ 

: ِمِذيُّ ْ الرتِّ ِعيىَْس  بُو 
َ
أ خِبَُراَسانَ »  َوقَاَل  َواَل  بِالِعَراِق  َر 

َ
أ الِعلَِل    لَْم  َمْعََن  ِِف 

َساِنيِْد أعلم من ُممد بن إسماعي
َ
 «لَواتلَّاِريِْخ، َوَمْعِرفَِة اْل
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 األحاديث مرتَّبة على األسانيد

 األحاديث مرتبة على األسانيد

كرث عدًدا أحاديثه إَل اْلقل، ثم رتبت أحاديث  رتبتها لَع اْلسانيد من اْل
: صحيح ابلخاري،  املشهورةلَع ترتيب الصحيح. وخرجتها من الكتب  ُك إسناد  

صحيح مسلم، سنن أيب اود، جامع الرتمذي، سنن النسايئ، سن ابن ماجه، سنن 
ادلارِم، سنن ادلارقطِن، مسند أَحد، وموطأ مالك. فإذا َكن بلفظه أو قريب 

، ولم أذكره إذا تعددت مواضع ذكره ِف مصادر اتلخريج ْلن القصد لرقمذكرت ا
ينفع   ، وإذا َكن اللفظ فيه زيادة أو اختَلفاإلشارة إَل وجوده ِف تلك الكتب

 ؛ ذكرته. ذكره
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 من طريق املكي عن يزيد عن سلمة (1)

َثنَا    109] حديث   .1 ُّ ْبُن إِبَْراِهيَم  [ َحدَّ َثنَا يَِزيدُ َمِّكِّ يِب ُعبَيٍْد َعْن   قَاَل َحدَّ
َ
ْبُن أ

 َمْقَعَدُه ِمْن »  :َسلََمَة قَاَل َسِمْعُت انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل 
ْ
أ قُْل فَلْيَتَبَوَّ

َ
َّ َما لَْم أ َمْن َيُقْل يلَعَ

 ( 3)  «انلَّارِ 

َثنَا  497]حديث   .2 إِبَْراِهيَم  [ َحدَّ ْبُن   ُّ ُعبَيٍْد الَْمِّكِّ يِب 
َ
أ ْبُن  يَِزيُد  َثنَا  قَاَل َحدَّ

اُة ََتُوزَُها» :  َسلََمَة قَاَل َعنْ   ( 4) «ََكَن ِجَداُر الَْمْسِجِد ِعنَْد الِْمنَْْبِ َما ََكَدْت الشَّ

َثنَا    502] حديث   .3 ُّ ْبُن إِبَْراِهيَم  [ َحدَّ يِب ُعبَيٍْد  الَْمِّكِّ
َ
َثنَا يَِزيُد ْبُن أ قَاَل َحدَّ

ِعنَْد    :قَاَل  الَِِّت  ْسُطَوانَِة 
ُ
اْْل ِعنَْد  َفيَُصيلِّ  ْكَوِع 

َ
اْْل بِْن  َسلََمَة  َمَع  آِِت  ُكنُْت 

ْسُطَوانَةِ   :الُْمْصَحِف َفُقلُْت 
ُ
ََلَة ِعنَْد َهِذهِ اْْل َراَك َتتََحرَّى الصَّ

َ
بَا ُمْسِلٍم أ

َ
  : قَاَل   .يَا أ

ََلةَ » يُْت انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيتََحرَّى الصَّ
َ
 ( 5) « ِعنَْدَهافَإِِنِّ َرأ

 

 َمْقَعَدُه ِمَن انلَّارِ انفرد ابلخاري بهذا اللفظ. ورواه بلفظ )  (3)
ْ
أ ًدا، فَلْيَتَبَوَّ َّ ُمتََعمِّ ( 237( وادلارِم ) 584)( أَحد  َمْن َكَذَب يلَعَ

 ( 2659( والرتمذي ) 3651( وأبو دود )30( وابن ماجه )3( ومسلم )1291وابلخاري )

 (  وجدار القبلة قدر ممر الشاة  ملسو هيلع هللا ىلص واكن بْي منْب رسول اهلل( من قوَل: )17رواه مالك ) (4)

اةِ ورواه بلفظ )  ( 509( ومسلم )16542أَحد )( َواَكَن بَْْيَ الِْمنَْْبِ َوالِْقبْلَِة قَْدُر َمَمرِّ الشَّ

 « وبْي اْلائِِط كقدر َمَمر الشاةِ   ملسو هيلع هللا ىلصَكن بْي منِْب رسوِل اهلل ( بلفظ: »1082وعند أيب داود )

 (  509( ومسلم )16516ورواه أَحد ) (5)

ْسُطَوانَِة، ُدونَ ( بلفظ: »1430ورواه ابن ماجه )
ُ
ََح َفيَْعِمُد إََِل اْْل ِِت إََِل ُسبَْحِة الضُّ

ْ
 « الُْمْصَحِف، َفيَُصيلِّ قَِريبًا ِمنَْها ََكَن يَأ
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َثنَا    561] حديث   .4 ُّ ْبُن إِبَْراِهيَم  [ َحدَّ يِب ُعبَيٍْد  الَْمِّكِّ
َ
َثنَا يَِزيُد ْبُن أ قَاَل َحدَّ

 (6) «ُكنَّا نَُصيلِّ َمَع انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص الَْمْغِرَب إَِذا تََوارَْت بِاْْلَِجاِب »: َعْن َسلََمَة قَاَل 

َثنَا  2007] حديث   .5 ُّ  [ َحدَّ يِب ُعبَيٍْد َعْن  ْبُن إِبَْراِهيَم  الَْمِّكِّ
َ
َثنَا يَِزيُد ْبُن أ َحدَّ

ْكَوِع رَِِضَ اهلل َعنُْه قَاَل 
َ
ذِّْن »  : َسلََمَة بِْن اْْل

َ
ْن أ

َ
ْسلََم أ

َ
َمَر انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص رَُجًَل ِمْن أ

َ
أ

َكَل فَلْيَُصْم بَِقيََّة يَْوِمِه َوَمْن لَْم يَُكْن  
َ
نَّ َمْن ََكَن أ

َ
َكَل فَلْيَُصْم فَإِنَّ  ِِف انلَّاِس أ

َ
أ

 [ 12]ورواه من طريق أيب َعصم، وسيأِت برقم  (7)  «ايْلَْوَم يَْوُم ََعُشوَراءَ 

َثنَا    2289] حديث   .6 ُّ ْبُن إِبَْراِهيَم  [ َحدَّ يِب ُعبَيٍْد َعْن  الَْمِّكِّ
َ
َثنَا يَِزيُد ْبُن أ َحدَّ

ْكَوِع رَِِضَ اهلل َعنُْه قَاَل 
َ
ِِتَ ِِبَنَاَزةٍ   :َسلََمَة بِْن اْْل

ُ
ُكنَّا ُجلُوًسا ِعنَْد انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص إِْذ أ

  :قَالُوا «  َفَهْل تََرَك َشيْئًا»   :قَاَل   ،اَل   : قَالُوا   «َهْل َعلَيِْه َدْينٌ »   : َفَقاَل   ،َصلِّ َعلَيَْها  :َفَقالُوا
ْخَرى   ،فََصَّلَّ َعلَيْهِ   ،اَل 

ُ
أ ِِتَ ِِبَنَاَزةٍ 

ُ
أ   : قَاَل   ، اهلل َصلِّ َعلَيَْهايَا رَُسوَل    :َفَقالُوا  ،ُثمَّ 

 

 (  688( وابن ماجه ) 16550رواه أَحد ) (6)

ْمُس إَِذا ََغَب َحاِجبَُها يَُصيلِّ الَْمْغرَِب َساَعَة َتْغُرُب ا » ملسو هيلع هللا ىلصََكَن انلَّيِبُّ  ( بلفظ: 1245ورواه ادلارِم )  « لشَّ

ْمُس َوتََوارَْت بِاِْلَجاِب  ملسو هيلع هللا ىلص  ََكَن رَُسوُل اهلل ( بلفظ: »164والرتمذي )  « يَُصيلِّ الَمْغرَِب إَِذا َغَربَِت الشَّ

ْن يُؤَذَِّن ِِف انلَّاِس:    ملسو هيلع هللا ىلصَبَعَث رَُسوُل اهلِل  ( بلفظ:  1135( ومسلم )2007رواه أَحد )  (7)
َ
َمَرُه أ

َ
ْسلََم يَْوَم ََعُشوَراَء، فَأ

َ
َمْن  »رَُجًَل ِمْن أ

َكَل، فَلْيُ ََكَن لَْم يَُصْم، فَلْيَُصْم َوَمنْ 
َ
 « ِتمَّ ِصيَاَمُه إََِل اللَّيِْل  ََكَن أ

ْسلََم:  َبَعَث يَْوَم ََعُشوَراَء رَ ( بلفظ:  1802وادلارِم )
َ
ْو ََشَِب، فَلْيُِتمَّ بَِقيََّة  »ُجًَل ِمْن أ

َ
َكَل أ

َ
إِنَّ ايْلَْوَم يَْوُم ََعُشوَراَء، َفَمْن ََكَن أ

 
َ
 يَْوِمِه، َوَمْن لَْم يَُكْن أ

َ
 « ْو ََشَِب، فَلْيَُصْمهُ َكَل أ

نَّ رَُسوَل اهلل( بلفظ:  2007والنسايئ ) 
َ
ذِّْن يَْوَم ََعُشوَراَء:  قَاَل لِرَجُ  ملسو هيلع هللا ىلص  أ

َ
َكَل  »ٍل أ

َ
َكَل فَلْيُِتمَّ بَِقيََّة يَْوِمِه، َوَمْن لَْم يَُكْن أ

َ
َمْن ََكَن أ

   « فَلْيَُصمْ 
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َدْينٌ » َعلَيِْه  َشيْئًا»  :قَاَل   ،َنَعمْ   :ِقيَل   «َهْل  تََرَك  َدنَانِريَ   :قَالُوا   «َفَهْل  فََصَّلَّ    ،ثَََلثََة 
ِِتَ بِاثلَّاثِلَةِ  ،َعلَيَْها

ُ
  : قَاَل  ،اَل  : قَالُوا  «َهْل تََرَك َشيْئًا»  :قَاَل  ،َصلِّ َعلَيَْها :َفَقالُوا   ،ُثمَّ أ

َدْينٌ » َعلَيِْه  َدنَانِريَ   :قَالُوا  «َفَهْل  َصاِحِبُكمْ »  :قَاَل   ،ثَََلثَُة  لََعَ  بُو    «َصلُّوا 
َ
أ قَاَل 

َّ َدْينُُه    :َقتَاَدةَ  من طريق أيب أيًضا  ]ورواه    (8)  «فََصَّلَّ َعلَيْه»َصلِّ َعلَيِْه يَا رَُسوَل اهلل َويلَعَ

 [ 13َعصم، وسيأِت برقم 

َثنَا  2960 ] حديث .7 ُّ ْبُن إِبَْراِهيَم [ َحدَّ يِب ُعبَيٍْد َعْن  الَْمِّكِّ
َ
َثنَا يَِزيُد ْبُن أ َحدَّ

ا    : َعنُْه قَاَل   َسلََمَة رَِِضَ اهللُ  فَلَمَّ َجَرةِ  بَاَيْعُت انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُثمَّ َعَدلُْت إََِل ِظلِّ الشَّ
قَاَل  ُتبَا»  :َخفَّ انلَّاُس  اَل 

َ
أ ْكَوِع 

َ
اْْل اْبَن  يَا رَُسوَل    :قُلُْت   :قَاَل   «ِيعُ يَا  بَاَيْعُت  قَْد 

يًْضا»  :قَاَل   ،اهلل
َ
بَا ُمْسِلمٍ   :َفُقلُْت ََلُ   .َفبَاَيْعتُُه اثلَّاِنيَةَ   «َوأ

َ
ٍء ُكنْتُْم    ،يَا أ يِّ ََشْ

َ
لََعَ أ

 [ 17برقم  وسيأِت، أيب َعصم من طريق  أيًضا واهر ]و (9) «لََعَ الَْموِْت »  :قَاَل  ؟ُتبَايُِعوَن يَْوَمئِذٍ 

َثنَا  3041] حديث  .8 ُّ ْبُن إِبَْراِهيَم [ َحدَّ يِب ُعبَيٍْد َعْن  الَْمِّكِّ
َ
نَا يَِزيُد ْبُن أ ْخَْبَ

َ
أ

ْخَْبَُه قَاَل 
َ
نَُّه أ

َ
َخرَْجُت ِمْن الَْمِدينَِة َذاِهبًا ََنَْو الَْغابَِة َحَّتَّ إَِذا ُكنُْت بِثَِنيَِّة    : َسلََمَة أ

ِخَذْت   :قَاَل   ؟َوحْيََك َما بَِك   :قُلُْت   ، ُغََلٌم ِلَعبِْد الرََّْحَِن بِْن َعوٍْف الَْغابَِة لَِقيَِِن 
ُ
أ

ملسو هيلع هللا ىلص انلَّيِبِّ  َخَذَها  :قُلُْت   ،ِلَقاُح 
َ
أ َوفََزاَرةُ   :قَاَل   ؟َمْن  ثَََلَث    ، َغَطَفاُن  فرََصَْخُت 

 

 ( 1961( والنسايئ )16510رواه أَحد ) (8)

 (. 16509رواه أَحد ) (9)

ٍء بَاَيْعتُْم رَُسوَل اهلِل  وروى آخره » يِّ ََشْ
َ
( والرتمذي  1860« مسلم )يَِة؟ قَاَل: لََعَ الَْموِْت يَْوَم اْْلَُديْبِ   ملسو هيلع هللا ىلصقُلُْت لَِسلََمَة: لََعَ أ

 ( 4159( والنسايئ ) 1592)
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اَلبَتَيَْها بَْْيَ  َما  ْسَمْعُت 
َ
أ َصبَاَحاهْ   :َِصََخاٍت  َصبَاَحا  ،يَا  َحَّتَّ    ،هْ يَا  انَْدَفْعُت  ُثمَّ 

َخُذوَها
َ
أ َوقَْد  لَْقاُهْم 

َ
قُوُل   ،أ

َ
َوأ ْرِميِهْم 

َ
أ ْكَوِع   :فََجَعلُْت 

َ
اْْل اْبُن  نَا 

َ
يَْوُم  ،  أ َوايْلَْوُم 

عْ  بُوا ،  الرُّضَّ ْن يرَْشَ
َ
ُسوُقَها  ،فَاْستَنَْقْذُتَها ِمنُْهْم َقبَْل أ

َ
ْقبَلُْت بَِها أ

َ
فَلَِقيَِِن انلَّيِبُّ    ، فَأ

بُوا ِسْقيَُهمْ  ،يَا رَُسوَل اهلل إِنَّ الَْقْوَم ِعَطاٌش  :َفُقلُْت   ،ملسو هيلع هللا ىلص ْن يرَْشَ
َ
ْعَجلْتُُهْم أ

َ
  ، َوإِِنِّ أ

ْسِجحْ »   :َفَقاَل   .فَاْبَعْث ِِف إِثْرِِهمْ 
َ
ْكَوِع َملَْكَت فَأ

َ
ُيْقَرْوَن ِِف    إِنَّ الَْقْومَ   ،يَا اْبَن اْْل

 ( 10) «قَْوِمِهمْ 

َثنَا    4206] حديث   .9 ُّ ْبُن إِبَْراِهيَم  [ َحدَّ يِب ُعبَيٍْد قَاَل الَْمِّكِّ
َ
َثنَا يَِزيُد ْبُن أ  : َحدَّ

بٍَة ِِف َساِق َسلََمةَ  ثََر ََضْ
َ
يُْت أ

َ
بَةُ   :َفُقلُْت ،  َرأ ْ بَا ُمْسِلٍم َما َهِذهِ الَّضَّ

َ
َهِذهِ    :َفَقاَل   ؟يَا أ

بَةٌ  ِصيَب َسلََمةُ  ََضْ
ُ
َصاَبتِِْن يَْوَم َخيَْْبَ َفَقاَل انلَّاُس أ

َ
َتيُْت انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص  ،أ

َ
َفنََفَث »فَأ

اَعةِ   «ِفيِه ثَََلَث َنَفثَاٍت    (11) «َفَما اْشتََكيْتَُها َحَّتَّ السَّ

َثنَا    5497] حديث   .10 ُّ ْبُن إِبَْراِهيَم  [ َحدَّ ثَِِن يَِزيُد  الَْمِّكِّ يِب ُعبَيٍْد  قَاَل َحدَّ
َ
ْبُن أ

ْكَوِع قَاَل 
َ
ْوقَُدوا انلِّرَياَن قَاَل انلَّيِبُّ    : َعْن َسلََمَة بِْن اْْل

َ
ْمَسْوا يَْوَم َفتَُحوا َخيَْْبَ أ

َ
ا أ لَمَّ

ْوقَْدُتْم َهِذهِ انلِّرَيانَ »  :ملسو هيلع هللا ىلص
َ
نِْسيَّةِ   :قَالُوا  «َعََلَم أ ْهِريُقوا َما  »  :قَاَل   .ُْلُوِم اْْلُُمِر اإْلِ

َ
أ

وا قُُدورََهاِفيهَ    ؟ُنَهِريُق َما ِفيَها َوَنْغِسلَُها  : َفَقاَم رَُجٌل ِمْن الَْقْوِم َفَقاَل   «ا َواْكَِّسُ

 

 ( 2752( وأبو داود ) 1806( ومسلم )16513رواه أَحد ) (10)

 ( 3894داود ) ( وأبو16514ورواه أَحد ) (11)
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ْو َذاكَ » :َفَقاَل انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
 [14]ورواه من طريق أيب َعصم، وسيأِت برقم  (12)  «أ

َثنَا    6891] حديث   .11 ُّ ْبُن إِبَْراِهيَم  [ َحدَّ يِب ُعبَيٍْد َعْن  الَْمِّكِّ
َ
َثنَا يَِزيُد ْبُن أ َحدَّ

ْسِمْعنَا يَا ََعِمُر ِمْن    :َفَقاَل رَُجٌل ِمنُْهمْ   ،َسلََمَة قَاَل َخرَْجنَا َمَع انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص إََِل َخيَْْبَ 
َ
أ

ائُِق »   :َفَقاَل انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص  ،فََحَدا بِِهمْ   ،ُهنَيَْهاِتَك  رََِحَُه  »  :َفَقاَل   ،ََعِمرٌ   :قَالُوا   «َمْن السَّ
ْمتَْعتَنَا بِهِ  : َفَقالُوا  «اهلل

َ
ِصيَب َصِبيَحَة يَلْلَِتهِ  ، يَا رَُسوَل اهلل َهَلَّ أ

ُ
  :َفَقاَل الَْقْومُ  ،فَأ

نَّ ََعِمًرا َحِبَط َعَملُهُ   ،َقتََل َنْفَسهُ   ،َحِبَط َعَملُهُ 
َ
ثُوَن أ ا رََجْعُت وَُهْم َيتََحدَّ  ، فَلَمَّ

ِمِّ ،  ا نيَِبَّ اهلليَ   :َفُقلُْت   ، فَِجئُْت إََِل انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص
ُ
يِب َوأ

َ
نَّ ََعِمًرا َحِبَط    ،فََداَك أ

َ
َزَعُموا أ

قَالََها»  :َفَقاَل   ،َعَملُهُ  اثْنَ   ،َكَذَب َمْن  ْجَريِْن 
َ
َْل ََلُ  يُّ    ،إِنَُّه َْلَاِهٌد َُمَاِهدٌ   ،ْْيِ إِنَّ 

َ
َوأ

 ( 13) «َقتٍْل يَِزيُدُه َعلَيْهِ 

 

 من طريق الضحاك عن يزيد عن سلمة (2)

َثنَا    1924] حديث   .12 بُو ََعِصٍم  [ َحدَّ
َ
يِب ُعبَيٍْد َعْن َسلََمَة بِْن  أ

َ
َعْن يَِزيَد بِْن أ

نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص  
َ
ْكَوِع رَِِضَ اهلل َعنُْه أ

َ
َبَعَث رَُجًَل ُينَاِدي ِِف انلَّاِس يَْوَم ََعُشوَراَء  »اْْل

 

 (3195( وابن ماجه ) 1802( ومسلم )16525رواه وأَحد ) (12)

 ( 1802( ومسلم )16525رواه أَحد ) (13)
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ُكْل 
ْ
ُكْل فَََل يَأ

ْ
ْو فَلْيَُصْم َوَمْن لَْم يَأ

َ
َكَل فَلْيُِتمَّ أ

َ
 (14)  «إِنَّ َمْن أ

َثنَا    2295] حديث   .13 بُو ََعِصٍم  [ َحدَّ
َ
يِب ُعبَيٍْد َعْن َسلََمَة بِْن  أ

َ
َعْن يَِزيَد بِْن أ

ْكَوِع رَِِضَ اهلل
َ
َ َعلَيَْهااْْل ِِتَ ِِبَنَاَزةٍ يِلَُصيلِّ

ُ
نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص أ

َ
َهْل َعلَيِْه »  :َفَقاَل   ، َعنُْه أ

ْخَرى   «فََصَّلَّ َعلَيْهِ »  ،اَل   :قَالُوا   «ِمْن َديٍْن 
ُ
أ ِِتَ ِِبَنَاَزةٍ 

ُ
أ َهْل َعلَيِْه ِمْن  »  :َفَقاَل   ،ُثمَّ 

بُو َقتَاَدةَ   «ِبُكمْ َصلُّوا لََعَ َصاحِ )  :قَاَل   ،َنَعمْ   :قَالُوا  «َديٍْن 
َ
َّ َدْينُُه يَا رَُسوَل    : قَاَل أ يلَعَ

 ( 15) «فََصَّلَّ َعلَيْهِ »اهلل 

َثنَا    2477] حديث   .14 اُك ْبُن َُمََْلٍ  [ َحدَّ حَّ بُو ََعِصٍم الضَّ
َ
يِب  أ

َ
َعْن يَِزيَد بِْن أ

نَّ  
َ
ْكَوِع رَِِضَ اهلل َعنُْه أ

َ
ى نِرَيانًا تُوقَُد يَْوَم  ُعبَيٍْد َعْن َسلََمَة بِْن اْْل

َ
انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َرأ

نِْسيَّةِ   : قَالُوا   «لََعَ َما تُوقَُد َهِذهِ انلِّرَيانُ »   :قَاَل   ،َخيَْْبَ  وَها »  :قَاَل   ، لََعَ اْْلُُمِر اإْلِ اْكَِّسُ

 

 (  2007رواه أَحد ) (14)

ْسلََم:  َبَعَث يَْوَم ََعُشوَراَء رَ ( بلفظ:  1802ورواه ادلارِم )
َ
ْو ََشَِب، فَلْيُِتمَّ  إِنَّ ايْلَْوَم يَْوُم ََعُشوَراَء، َفَمْن ََكَن  »ُجًَل ِمْن أ

َ
َكَل أ

َ
أ

 
َ
ْو ََشَِب، فَلْيَُصْمهُ بَِقيََّة يَْوِمِه، َوَمْن لَْم يَُكْن أ

َ
 « َكَل أ

اهلِل  ( بلفظ:  1135ومسلم ) انلَّاِس:  ملسو هيلع هللا ىلصَبَعَث رَُسوُل  ِِف  يُؤَذَِّن  ْن 
َ
أ َمَرُه 

َ
فَأ ََعُشوَراَء،  يَْوَم  ْسلََم 

َ
أ ِمْن  يَُصْم،  »رَُجًَل  لَْم  ََكَن  َمْن 

َكَل، فَلْيُ فَلْ 
َ
 « ِتمَّ ِصيَاَمُه إََِل اللَّيْلِ يَُصْم َوَمْن ََكَن أ

نَّ رَُسوَل اهلل ( بلفظ:  2007والنسايئ ) 
َ
ذِّْن يَْوَم ََعُشوَراَء:  قَاَل لِرَجُ ملسو هيلع هللا ىلص   أ

َ
َكَل  »ٍل أ

َ
َكَل فَلْيُِتمَّ بَِقيََّة يَْوِمِه، َوَمْن لَْم يَُكْن أ

َ
َمْن ََكَن أ

 « فَلْيَُصمْ 

 ( 16510( وأَحد )1961ايئ )ورواه النس  (15)
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ْهِرقُوَها
َ
اَل ُنَهِريُقَها َوَنْغِسلَُها :قَالُوا «َوأ

َ
 ( 16) «اْغِسلُوا » :قَاَل  ،أ

بُو  
َ
نَِسيَِّة    : ابلخاري    َعبْد اهللقَاَل أ

َ
َويٍْس َيُقوُل اْْلُُمِر اْْل

ُ
يِب أ

َ
ََكَن اْبُن أ

ِلِف َوانلُّونِ 
َ
 . بِنَْصِب اْْل

َثنَا  4272] حديث  .15 اُك ْبُن َُمََْلٍ [ َحدَّ حَّ بُو ََعِصٍم الضَّ
َ
يِب أ

َ
َثنَا يَِزيُد ْبُن أ َحدَّ

ْكَوِع رَِِضَ اهلل
َ
َغَزوُْت َمَع انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص َسبَْع »   : َعنُْه قَاَل ُعبَيٍْد َعْن َسلََمَة بِْن اْْل

 (17) «اْستَْعَملَُه َعلَيْنَا ،وََغَزوُْت َمَع ابِْن َحاِرثَةَ  ،َغَزَواٍت 

َثنَا   5569] حديث  .16 بُو ََعِصٍم [ َحدَّ
َ
يِب ُعبَيٍْد َعْن َسلََمَة بِْن  أ

َ
َعْن يَِزيَد بِْن أ

ْكَوِع قَاَل 
َ
َمْن َضَحَّ ِمنُْكْم فَََل يُْصِبَحنَّ َبْعَد ثَاثِلٍَة َوبَيِقَ »  :قَاَل انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص  :اْْل

ءٌ  ا ََكَن الَْعاُم الُْمْقِبُل قَالُوا   «ِِف بَيِْتِه ِمنُْه ََشْ يَا رَُسوَل اهلل َنْفَعُل َكَما َفَعلْنَا    :فَلَمَّ
ِخرُ »  :قَاَل ؟  ََعَم الَْماِِض  ْطِعُموا َوادَّ

َ
فَإِنَّ َذلَِك الَْعاَم ََكَن بِانلَّاِس َجْهٌد ،  وا ُُكُوا َوأ

ْن تُِعينُوا ِفيَها
َ
رَْدُت أ

َ
 ( 18)  «فَأ

 

 (3195( وابن ماجه ) 1802( ومسلم )16525رواه أَحد ) (16)

،    ملسو هيلع هللا ىلص َغَزوُْت َمَع رَُسوِل اهلِل  ( بلفظ: »16543رواه أَحد )  (17) ، َويَْوَم الَْقَرِد، َويَْوَم َخيَْْبَ َسبَْع َغَزَواٍت "، فََذَكَر: اْْلَُديِْبيََة، َويَْوَم ُحنَْْيٍ
 « َونَِسيُت بَِقيَّتَُهنَّ قَاَل يَِزيُد: 

ْمُت ُْلُومَ (  11543رواه أَحد )  (18) يِب َسِعيٍد اخْلُْدرِيِّ قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: " إِِنِّ ُكنُْت َحرَّ
َ
َضاِِحِّ    َعْن أ

َ
اْْل

يَّاٍم، فَُُكُوا َوتََزوَُّدوا َوادَِّخُروا َما ِشئْتُْم، َوقَاَل اآْلَخُر: 
َ
ْطِعُموا،»فَْوَق ثَََلثَِة أ

َ
 « َوادَِّخُروا َما ِشئْتُمْ  ُُكُوا َوأ

َضاِِحِّ فَْوَق ثَََلٍث »َّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: قَاَل رَُسوُل اهلِل َص ( بلفظ: 1973ورواه مسلم )
َ
ُكلُوا ُْلُوَم اْْل

ْ
ْهَل الَْمِدينَِة، اَل تَأ

َ
  -  «يَا أ

  : يَّامٍ »وقَاَل اْبُن الُْمثََنَّ
َ
نَّ لَُهْم ِعيَااًل، وََحَشًما، وََخَدًما، َفَقاَل:    ملسو هيلع هللا ىلص ِل اهلِل  فََشَكْوا إََِل رَُسو  -   «ثَََلثَِة أ

َ
ْطِعُموا، َواْحِبُسوا »أ

َ
  «ُُكُوا، َوأ
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َثنَا    7208] حديث   .17 بُو ََعِصٍم  [ َحدَّ
َ
يِب ُعبَيٍْد َعْن َسلََمَة قَاَل أ

َ
  : َعْن يَِزيَد بِْن أ

َجَرةِ َفَقاَل ِِل  اَل ُتبَاِيعُ يَا  »   :بَاَيْعنَا انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص ََتَْت الشَّ
َ
يَا رَُسوَل اهلل    :قُلُْت   «َسلََمُة أ

لِ  وَّ
َ
 (19) «َوِِف اثلَّاِِن »  :قَاَل  ،قَْد بَاَيْعُت ِِف اْْل

 

 من طريق األنصاري عن محيد عن أنس (3)

َثنَا    2703] حديث   .18 ُد ْبُن َعبِْد ا[ َحدَّ نَْصارِيُّ    هلل ُُمَمَّ
َ
ثَِِن َُحَيٌْد  اْْل قَاَل َحدَّ

َحدَّ  نًَسا 
َ
أ نَّ 

َ
بَيِّعَ أ الرُّ نَّ 

َ
أ انلََّّْضِ -  َثُهْم  اْبنَُة  َجاِريَةٍ   -َويِهَ  ثَنِيََّة  َفَطلَبُوا  ،  َكََّسَْت 

بَْوا 
َ
رَْش َوَطلَبُوا الَْعْفَو فَأ

َ
تَْوا انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص    ، اْْل

َ
َمَرُهْم بِالِْقَصاِص »فَأ

َ
نَُس ْبُن   «فَأ

َ
َفَقاَل أ

بَيِِّع يَ   :انلََّّْضِ  تُْكََّسُ ثَنِيَُّة الرُّ
َ
ي َبَعثََك بِاْْلَقِّ   ؟ا رَُسوَل اهللأ ِ اَل تُْكََّسُ    ،اَل َواَّلَّ

نَُس »  : َفَقاَل   ،ثَنِيَّتَُها
َ
َفَقاَل انلَّيِبُّ    ،فََرِِضَ الَْقْوُم َوَعَفْوا   «ِكتَاُب اهلل الِْقَصاُص   ،يَا أ

هُ » :ملسو هيلع هللا ىلص بَرَّ
َ
قَْسَم لََعَ اهلل َْل

َ
 ( 20) «إِنَّ ِمْن ِعبَاِد اهلل َمْن لَْو أ

َثنَا    4499حديث  ]   .19 ُد ْبُن َعبِْد ا[ َحدَّ نَْصارِيُّ    هلل ُُمَمَّ
َ
نَّ  اْْل

َ
َثنَا َُحَيٌْد أ َحدَّ

 

ْو 
َ
:  «ادَِّخُروا »أ لَْعَ ]قَاَل اْبُن الُْمثََنَّ

َ
  [َشكَّ َعبُْد اْْل

 (. 16509رواه أَحد ) (19)

ٍء بَاَيْعتُْم رَ وروى آخره » يِّ ََشْ
َ
( والرتمذي  1860« مسلم )يَِة؟ قَاَل: لََعَ الَْموِْت يَْوَم اْْلَُديْبِ   ملسو هيلع هللا ىلصُسوَل اهلِل  قُلُْت لَِسلََمَة: لََعَ أ

 ( 4159( والنسايئ ) 1592)

 (  4757( النسايئ )2649( وابن ماجه ) 12704رواه أَحد ) (20)
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َثُهْم َعْن انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل  نًَسا َحدَّ
َ
 (21)  «ِكتَاُب اهلل الِْقَصاُص » :أ

َثنَا    6894] حديث   .20 نَْصاِريُّ  [ َحدَّ
َ
نٍَس رَِِضَ اهلل َعنُْه  اْْل

َ
َثنَا َُحَيٌْد َعْن أ َحدَّ

ملسو هيلع هللا ىلص   انلَّيِبَّ  تَْوا 
َ
فَأ ثَنِيَّتََها  فََكََّسَْت  َجاِريًَة  لََطَمْت  انلََّّْضِ  اْبنََة  نَّ 

َ
َمَر »أ

َ
فَأ

 ( 22)«بِالِْقَصاِص 

 

 من طريق خالد عن عيسى عن أنس (4)

َثنَا    7421] حديث   .21 َحدَّ حَيََْي  [  ْبُن  ُد  قَاَل  َخَلَّ َطْهَماَن  ْبُن  َثنَا ِعيىَس  َحدَّ
نََس ْبَن َمالٍِك رَِِضَ اهلل َعنُْه َيُقوُل 

َ
َزلَْت آيَُة اْْلَِجاِب ِِف َزيْنََب بِنِْت نَ   :َسِمْعُت أ
ا َوَْلًْما  ،َجْحٍش  ْطَعَم َعلَيَْها يَْوَمئٍِذ ُخْْبً

َ
  ،َواَكنَْت َتْفَخُر لََعَ نَِساِء انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ، َوأ

َماءِ » : َتُقوُل َواَكنَْت  نَْكَحِِن ِِف السَّ
َ
 ( 23)  «إِنَّ اهلل أ

 

 (  4752( والنسايئ ) 4595( وأبو داود )2649ابن ماجه )  ( 12302رواه أَحد ) (21)

 ( 19( و)18حديث )انظر ختريج  (22)

 ( 3252رواه النسايئ ) (23)

بِنِْت َجْحٍش  ( بلفظ:  3213الرتمذي ) ورواه   َزيْنََب  ِِف  اآْليَُة  َهِذهِ  نََزلَْت  ا  لَمَّ قَاَل:  نٍَس، 
َ
أ ِمنَْها َوَطًرا ﴿َعْن  َزيٌْد  ا قَََض    فَلَمَّ

ْزَواِج انلَّيِبِّ   ﴾ َزوَّْجنَاَكَها 
َ
ُ »َتُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: فَََكنَْت َتْفَخُر لََعَ أ ْهلُُكنَّ َوَزوََّجِِن اَّللَّ

َ
 « ِمْن فَْوِق َسبِْع َسَماَواٍت َزوََّجُكنَّ أ

نٍَس   ( عن13361أَحد )ورواه  
َ
َ  »ََكنَْت َزيْنَُب بِنُْت َجْحٍش َتْفَخُر لََعَ نَِساِء انلَّيِبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، َتُقوُل:  قَاَل:    أ إِنَّ اَّللَّ

نَْكَحِِن 
َ
ا َوَْلًْما، َواَكَن الَْقْوُم ُجلُوًسا َكَما ُهْم ِِف ابْلَيِْت، فَ أ ْطَعَم َعلَيَْها يَْوَمئٍِذ ُخْْبً

َ
َماِء، َوأ ِ  ِمَن السَّ فََخَرَج،  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَم رَُسوُل اَّللَّ
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 األحاديث مرتَّبة على األسانيد

 

 من طريق عصام عن حريز عن ابن بسر (5)

َثنَا    3546] حديث   .22 َل  ِعَصاُم ْبُن َخادِلٍ  [ َحدَّ
َ
نَُّه َسأ

َ
َثنَا َحِريُز ْبُن ُعثَْماَن أ َحدَّ

يَْت انلَّيِبَّ   : قَاَل   ، َعبَْد اهلل ْبَن بَُّْسٍ َصاِحَب انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص
َ
َرأ

َ
 :قَاَل   ؟ ملسو هيلع هللا ىلص ََكَن َشيًْخاأ

   (24) «ََكَن ِِف َعنَْفَقِتِه َشَعَراٌت بِيٌض »

 

ْن يَلْبََث، ُثمَّ رََجَع َوالَْقْوُم ُجلُوٌس َكَما ُهْم، فََشقَّ ذَ 
َ
ُ أ لَْت آيَُة اْْلَِجاِب لَِك َعلَيِْه، وَُعرَِف ِِف وَْجهِ فَلَِبَث َما َشاَء اَّللَّ  « ِه، فَََنَ

 ( 17672رواه أَحد ) (24)

ْدَغْْيِ ( بلفظ: »2341ورواه مسلم )  َم، إِنََّما ََكَن ابْلَيَاُض ِِف َعنَْفَقِتِه َوِِف الصُّ
 َوِِف  َولَْم ََيْتَِضْب رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّ

ِس َنبْذٌ 
ْ
أ  « الرَّ

يِب ُجَحيَْفَة قَاَل: (  3628ورواه ابن ماجه )
َ
ِ »َعْن أ يُْت رَُسوَل اَّللَّ

َ
 َيْعِِن َعنَْفَقتَهُ  «َهِذهِ ِمنُْه َبيَْضاءُ  ملسو هيلع هللا ىلصَرأ
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 ثالثيات البخاري

  شرح األحاديث

 َمْن َيُقْل َعَليَّ َما َلْم َأُقْل: 1 حديث

  »  : َسلََمَة قَاَل َسِمْعُت انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل َعْن   .1
ْ
أ قُْل فَلْيَتَبَوَّ

َ
َّ َما لَْم أ َمْن َيُقْل يلَعَ

 « َمْقَعَدُه ِمْن انلَّارِ 

( َّ يلَعَ َيُقْل  )َمْن  إِلَّ  قواًل نسبه  قال  قُْل ( أي من 
َ
أ لَْم  َما   َّ يلَعَ َيُقْل  ( من  َمْن 

 نسب إِلَّ قواًل لم أقله )
ْ
ن منه. يُقال:    (فَلْيَتَبَوَّأ واتلَّبَوُّء هو اختاذ املَكن، واتلمكُّ

رفيعة. وهو فعل مشتق من   تبوأ الرجل مَكنا ِف املجلس، أو تبوأ الرجل مَكنةً 
 َمْقَعَدُه ِمْن انلَّارِ )  َمبَاَءة اإلبل، ويه أعطانها 

ْ
أ ( أي: كأنه تبوأ مقعده من فَلْيَتَبَوَّ

تبوأ مقعده من انلار، أو: أن مقعده من انلار صار  انلار، أو: ال فرق بينه وبْي من  
 جاهًزا َل، وبيق عليه أن يأوي إيله. 
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 َما َكاَدْت الشَّاُة َتُجوُزَها: 2 حديث

اُة ََتُوزَُها ََكَن ِجَداُر الَْمْسِجِد ِعنَْد الِْمنَْْبِ َما ََكَدِت » : َعْن َسلََمَة قَاَل  .2  «الشَّ

، املسافة بْي  ( يريد مسجد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الِْمنَْْبِ ََكَن ِجَداُر الَْمْسِجِد ِعنْدَ )
اُة ََتُوزَُهاواْلدار )  فيه  املنْب مسافة ما يمكن للشاة أن تمر  ( أي:  َما ََكَدْت الشَّ

 فيها، وليس أكْب من ذلك.

ا ييَِل الِقبْلََة َوَبْْيَ الِمنَْْبِ »بلفظ:    َسْهلٍ   نعورواه     ََكَن بَْْيَ ِجَداِر الَمْسِجِد ِممَّ
اةِ   « َمَمرُّ الشَّ

 

ْن  »هذه الرواية رواها ابلخاري رَحه اهلل تعاَل َتت باب  
َ
قَْدِر َكْم يَنْبَِِغ أ

ةِ  رْتَ ََكَن بَْْيَ ُمَصَّلَّ  »َل:  َسْهِل بِْن َسْعٍد، قَا ُثمَّ أورد حديث    «يَُكوَن بَْْيَ الُمَصيلِّ َوالسُّ
  ِ اةِ   ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوِل اَّللَّ ََكَن ِجَداُر الَْمْسِجِد ِعنَْد »  هذا  ثم حديثنا   «َوبَْْيَ اِْلَداِر َمَمرُّ الشَّ

اُة ََتُوزَُها ِف صَلته    مما يدل لَع أن موقف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص   «الِْمنَْْبِ َما ََكَدْت الشَّ
 (25) َكن ِبانب منْبه

  

 

 انظر فتح ابلاري البن رجب اْلنبيل    (25)
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 ثالثيات البخاري

 َد اْلُأْسُطَواَنِةَفُيَصلِّي ِعْن: 3 حديث

يِب ُعبَيٍْد قَاَل   بِْن   يَِزيدِ عن   .3
َ
ْكَوِع َفيَُصيلِّ ِعنَْد    :أ

َ
ُكنُْت آِِت َمَع َسلََمَة بِْن اْْل

ْسُطَوانَِة الَِِّت ِعنَْد الُْمْصَحِف َفُقلُْت 
ُ
ََلةَ   :اْْل َراَك َتتََحرَّى الصَّ

َ
بَا ُمْسِلٍم أ

َ
يَا أ

ْسُطَوانَِة قَاَل 
ُ
ََلةَ »  :ِعنَْد َهِذهِ اْْل يُْت انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيتََحرَّى الصَّ

َ
  «ِعنَْدَها فَإِِنِّ َرأ

( ْكَوِع قوَل: 
َ
اْْل بِْن  َسلََمَة  َمَع  آِِت  ملسو هيلع هللا ىلص  ُكنُْت  اهلل  رسول  مسجد  إَل  أي   )

ْسُطَوانَةِ )
ُ
اْْل ِعنَْد  العمودَفيَُصيلِّ  يه  واالسطوانة  الِت   وهو  ، (  املعروفة  السارية 

الظاهر أنها من أسطوان املسجد القديم ». قال ابن رجب:  يستند إيلها السقف
ِي يسىم   هذا دال لَع أنه »قال الشواكِن:    (الَِِّت ِعنَْد الُْمْصَحِف )  (26)   «لروضةااَّلَّ

 « صيل وراء الصندوق»ي َكن للمصحف موضع خاص به ووقع عند مسلم بلفظ:  
هو املصحف اَّلي   :هذا  واملصحف  (27)  «وكأنه َكن للمصحف صندوق يوضع فيه

هو   وليس  اْلسطوانة؛  عند  ووضعه  املدينة  ْلهل  عثمان  َل  كتبه  يقال  اَّلي 
عقمان رِض   هو املصحف اَّلي سلبوه حْي قتل وآخر    اإلمام؛ فإن ذاك مصحٌف 

  (28)  «ضاع ذلك فلم جند خْبه». قال اإلمام مالك: اهلل عنه

ْسُطَوانَةِ   : َفُقلُْت )  قوَل:
ُ
ََلَة ِعنَْد َهِذهِ اْْل َراَك َتتََحرَّى الصَّ

َ
بَا ُمْسِلٍم أ

َ
( يسأَل يَا أ

 

 . 645ص  2فتح ابلاري ج  (26)

 نيل اْلوطار  (27)

 . 179ص  2نقَل عن الكوثر اْلاري ج (28)
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 شرح األحاديث

  : قَاَل )  سطوانة. والصَلة عندها أي اختاذها سرتةة عند هذه اْلملاذا تتعمد الصَل
ََلَة ِعنَْدَها يُْت انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيتََحرَّى الصَّ

َ
كذلك َكن يفعل ملسو هيلع هللا ىلص، فرييد سلمة   (فَإِِنِّ َرأ

 رِض اهلل عنه اقتفاء فعل انليب ملسو هيلع هللا ىلص. 
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 ِإَذا َتَواَرْت ِباْلِحَجاِب: 4 حديث

 «ُكنَّا نَُصيلِّ َمَع انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص الَْمْغِرَب إَِذا تََوارَْت بِاْْلَِجاِب »: َعْن َسلََمَة قَاَل  .4

أي يؤدون صَلة املغرب مع رسول اهلل    (ُكنَّا نَُصيلِّ َمَع انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص الَْمْغرَِب )
( تََوارَْت ملسو هيلع هللا ىلص مجاعة،  يفهمه  إَِذا  ذلك  يذُكرها ْلن  ولم  مس،  الشَّ يعِن:  السامع ( 

( ذكِره  إَل  حاجة  اإلخفاء، (  ْْلَِجاِب بِادون  واتلورية:  الشمس،  غربت  أي 
 . ب اْلفق؛ دخل قت املغرواِْلجاب: خط اْلُفق، فإذا اختفت الشمس ِف 
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 شرح األحاديث

 َمنْ َكانَ َأَكلَ َفْلَيُصمْ َبِقيَّةَ َيْوِمِه: 12 و 5 حديث

ْكَوِع رَِِضَ اهلل َعنُْه قَاَل  .5
َ
َمَر » :َعْن َسلََمَة بِْن اْْل

َ
ْسلََم أ

َ
انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص رَُجًَل ِمْن أ

َكَل فَلْيَُصْم بَِقيََّة يَْوِمهِ 
َ
نَّ َمْن ََكَن أ

َ
ذِّْن ِِف انلَّاِس أ

َ
ْن أ

َ
َكَل   ،أ

َ
َوَمْن لَْم يَُكْن أ

 « فَإِنَّ ايْلَْوَم يَْوُم ََعُشوَراءَ  ،فَلْيَُصمْ 

َمَر انلَّيِبُّ  )قوَل:  
َ
ْسلَمَ   ملسو هيلع هللا ىلص أ

َ
ذِّْن ِِف انلَّاِس )  ة( أسلم: اسم قبيل رَُجًَل ِمْن أ

َ
ْن أ

َ
  ( أ

فيهم ناِد  ) و  أي:  فَلْيَُصمْ أعِلمهم  َكَل 
َ
أ ََكَن  َمْن  نَّ 

َ
اإلمساك   (أ معناه  والصيام 

( فَلْيَُصْم بَِقيََّة يَْوِمهِ االمتناع عن اْلكل والرشب واِْلماع )  هواالمتناع، ويراد ب 
( الشمس  غروب  وقت  إَل  َكَل  أي 

َ
أ يَُكْن  لَْم  يَْوُم  َوَمْن  ايْلَْوَم  فَإِنَّ  فَلْيَُصْم 

م، وهو ايلوم اَّلي نّجَّ   (ََعُشوَراءَ  تعاَل فيه   اهللُ   َعشوراء هو ايلوم العاَش من ُمرَّ
 موىس ملسو هيلع هللا ىلص ومن معه ِمن فرعون.
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 َهْل َعَلْيِه َدْيٌن: 13 و 6 حديث

ْكَوِع رَِِضَ اهلل َعنُْه قَاَل  .6
َ
ِعنَْد انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص إِْذ    ُكنَّا ُجلُوًسا  :َعْن َسلََمَة بِْن اْْل
ِِتَ ِِبَنَاَزةٍ َفَقالُوا 

ُ
َفَهْل  »  :قَاَل   ،اَل   :قَالُوا   «َهْل َعلَيِْه َدْينٌ »  :َفَقاَل   ،َصلِّ َعلَيَْها  :أ

ْخَرى   ،فََصَّلَّ َعلَيْهِ   ،اَل   : قَالُوا   «تََرَك َشيْئًا
ُ
أ ِِبَنَاَزةٍ  ِِتَ 

ُ
أ يَا رَُسوَل    : َفَقالُوا   ، ُثمَّ 

تََرَك َشيْئًا»  :قَاَل   ،َنَعمْ   :ِقيَل   «َهْل َعلَيِْه َدْينٌ »   :قَاَل   ،اهلل َصلِّ َعلَيَْها   «َفَهْل 
ِِتَ بِاثلَّاثِلَةِ  ،فََصَّلَّ َعلَيَْها ،ثَََلثََة َدنَانِريَ  : قَالُوا 

ُ
  :قَاَل  ، َصلِّ َعلَيَْها : َفَقالُوا  ،ُثمَّ أ

  :قَاَل   ،ثَََلثَُة َدنَانِريَ   :قَالُوا   «َفَهْل َعلَيِْه َدْينٌ »  :قَاَل   ،اَل   :قَالُوا  «َهْل تََرَك َشيْئًا»
بُو َقتَاَدةَ   «َصلُّوا لََعَ َصاِحِبُكمْ »

َ
َّ َدْينُهُ   : قَاَل أ   ،َصلِّ َعلَيِْه يَا رَُسوَل اهلل َويلَعَ

 . فََصَّلَّ َعلَيْه

 . ، واملراد منه االنكار لَع من لم يِف بَدينهمعناه واضح
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 َيا اْبَن اْلَأْكَوِع َأَلا ُتَباِيُع: 17و  7 حديث

يِب ُعبَيٍْد َعْن   .7
َ
بَاَيْعُت انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُثمَّ »   :َعنُْه قَاَل   َسلََمَة رَِِضَ اهللُ يَِزيُد ْبُن أ

ا َخفَّ انلَّاُس قَاَل  َجَرةِ فَلَمَّ اَل ُتبَاِيعُ »  :َعَدلُْت إََِل ِظلِّ الشَّ
َ
ْكَوِع أ

َ
 « يَا اْبَن اْْل

يًْضا»  :قَاَل  ،قَْد بَاَيْعُت يَا رَُسوَل اهلل :قُلُْت  :اَل قَ 
َ
   «َوأ

لِ وِف رواية - وَّ
َ
   - «َوِِف اثلَّاِِن »  :قَاَل  ،قَْد بَاَيْعُت ِِف اْْل

 « َفبَاَيْعتُُه اثلَّاِنيَةَ 
ََلُ  ُمْسِلمٍ   :َفُقلُْت  بَا 

َ
أ يَْوَمئِذٍ   ،يَا  ُتبَايُِعوَن  ُكنْتُْم  ٍء  ََشْ يِّ 

َ
أ لََعَ  »   :قَاَل   ؟لََعَ 

 «الَْموِْت 

( َكلطاعة،  (  بَاَيْعُت قوَل  َشء،  لَع  اإلمام  معاهدة  لَع  تُطلق  ابليعة 
 واْلهاد، وما شابهها، وتطلق لَع عقد الرشاء، واملراد هو املعَن اْلول. وابليعةُ 

 من أغلظ العهود. 

املوت،  وا حَّت  رُّ لَع أن ال يفِ   ( ويه بيعة ِف اْلرب،بَاَيْعُت انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلصقوَل )
ذهب  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  أن  أمرها  وُمترص  اْلديبية،  قبل صلح  َكنت  هذه  وابليعة 

العمرة ْلداء  وصل وأصحابه  فلما  قريش،  كفار  يد  يومئذ َتت  مكة  واكنت   ،
التسعة عرش  قرابة  تبعد عن مكة  إَل منطقة اْلديبية، يه منطقة  املسلمون 

ملسو هيلع هللا ىلص عثمان بن عفان   إَل جهة الغرب، فوقفوا فيها وأرسل رسول اهلل  ا كيلو مرتً 
عنه   اهلل  فرِض  للعمرة،  وإنما  للقتال،  جاؤوا  ما  أنهم  املرشكون يلخْبهم  منع 

املسلمون أن قريًشا قتلته، فدَع رسول اهلل  ، فظنَّ عثماَن من العودة إَل اْلديبية
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ُ َعِن لَ تعاَل: ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص إَل ابليعة، فبايعه املسلمون لَع املوت، وأنزل اهلل   َقْد رَِِضَ اَّللَّ
 ْ ِكينََة َعلَيِْهْم ال نَْزَل السَّ

َ
َجَرةِ َفَعِلَم َما ِِف قُلُوبِِهْم فَأ ُمْؤِمِنَْي إِْذ ُيبَاِيُعونََك ََتَْت الشَّ

قَِريبًا   َفتًْحا  ثَاَبُهْم 
َ
َحِكيًما  َوأ َعِزيًزا   ُ َواَكَن اَّللَّ ُخُذوَنَها 

ْ
يَأ َكِثرَيًة  ثم   ﴾َوَمَغانَِم 

قريٌش  ص  سهيَل   أرسلت  يلعقد  عمرو  صلح  بن  فعقدوا  املسلمْي،  مع  لحا 
 اْلديبية. 

َجَرةِ )  قال: الشَّ ِظلِّ  إََِل  َعَدلُْت  ماشيً ُثمَّ  تنحيت  أي:  شجرة  (  ظل  إَل  ا 
ا َخفَّ انلَّاُس ) ليستظل فيه  ( أي بايع انلاس وانرصفوا فلم يبق الكثري منهمفَلَمَّ

اَل ُتبَايِعُ »   : قَاَل )
َ
ْكَوِع أ

َ
ه لَع ان يبايع  (« يَا اْبَن اْْل قَْد بَاَيْعُت يَا    : قُلُْت   : قَاَل )  حيضُّ

اهلل  رواية  -   رَُسوَل  لِ وِف  وَّ
َ
اْْل ِِف  بَاَيْعُت  الُْكْشِميَهِِنِّ (  -قَْد  ِرَوايَِة  ِِف  )   (29)   َوِِف 

وَل 
ُ
ويبدو أن القصد انه بايع سابًقا، ِف ابلداية، أو مع أوائل   (َوِِف اثلَّاِنيَةِ و)  (اْْل

يًْضا "   : قَاَل انلاس )
َ
( أي بايع مرة َفبَاَيْعتُُه اثلَّاِنيَةَ   - «َوِِف اثلَّاِِن »  : قَاَل وِف رواية  -  " َوأ

ثانية، والسياق واللفظ حيتمل أن انلاس بايعوا مرتْي، فبايع سلمة ِف املرة اْلول، 
 . ما قالثم ملا بايعوا مرة ثانية َكن جالسا ِف الظل لم يبايع فقال َل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

بَا ُمْسِلمٍ )   ( القائل هو يزيد بن أيب عبيدلُْت َفقُ )
َ
( ويه كنية سلمة بن يَا أ

ٍء ُكنْتُْم ُتبَايُِعوَن يَْوَمئِذٍ اْلكوع ) يِّ ََشْ
َ
أي لَع أن ال نفر    (لََعَ الَْموِْت   : قَاَل   ؟ لََعَ أ

 

الَمْرَوزِ هو    ( 29) َهاُرْوَن  بِن  زرَّاِع  بِن   ِّ مِّكِّ بِن  ِد  ُُمَمَّ بِن   ِّ مِّكِّ بُن  ُد  ُُمَمَّ الَهيْثَِم  بُو 
َ
أ اثلَِّقُة،  ُث،  يُّ الُمَحدِّ

. يِب َعبِْد اهلِل الِفَربِْريِّ  الُكْشِميَْهِِنُّ
َ
اٍت َعْن أ َث بَِصِحيِْح ابُلَخارِيِّ َمرَّ بُو َذرٍّ الَهَروِيُّ ، و َحدَّ

َ
َث َعنُْه: أ   . َحدَّ

 [491ص16]انظر: سري أعَلم انلبَلء ج َماَت: ِِف يَْوِم َعَرفََة، َسنََة تِْسٍع َوَثَمانِْْيَ َوثَََلِث مائٍَة.
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ْن وعن جابر بن عبد اهلل رِض اهلل عنه: )  .حَّت ننترص أو نموت 
َ
اَل  بَاَيْعنَاُه لََعَ أ

، َولَْم ُنبَايِْعُه لََعَ الَْموِْت  واْلمع بينهما بأن هناك طائفتان بايعتا، اْلول   (30)(  نَِفرَّ
أو أن سلمة عْب بقوَل:   الفرار، واثلانية لَع املوت،  ْلن   «لَع املوت » لَع عدم 

 املعَن ِف انلهاية واحد، فمن لم يفر سيقاتل حَّت انلرص أو املوت. 

 

 

 

  

 

 ( 1856رواه مسلم )  (30)
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 ملسو هيلع هللا ىلص  ِلَقاُح النَِّبيِّ ُأِخَذْت: 8 حديث

َخرَْجُت ِمْن الَْمِدينَِة َذاِهبًا ََنَْو الَْغابَِة َحَّتَّ إَِذا ُكنُْت بِثَِنيَِّة   :ْن َسلََمَة قَاَل عَ  .8
َعوٍْف  بِْن  الرََّْحَِن  ِلَعبِْد  ُغََلٌم  لَِقيَِِن  بَِك   :قُلُْت   ،الَْغابَِة  َما    :قَاَل   ؟َوحْيََك 

ِخَذْت ِلَقاُح انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص
ُ
َخَذَها  :قُلُْت   ،أ

َ
فرََصَْخُت    ، َغَطَفاُن َوفََزاَرةُ   :قَاَل   ؟ َمْن أ

اَلبَتَيَْها بَْْيَ  َما  ْسَمْعُت 
َ
أ َِصََخاٍت  َصبَاَحاهْ   :ثَََلَث  َصبَاَحاهْ   ،يَا  ُثمَّ    ،يَا 

َخُذوَها
َ
أ َوقَْد  لَْقاُهْم 

َ
أ َحَّتَّ  قُوُل   ،انَْدَفْعُت 

َ
َوأ ْرِميِهْم 

َ
أ اْبُن   :فََجَعلُْت  نَا 

َ
أ

ْكَوِع 
َ
عْ ،  اْْل بُوا ،  َوايْلَْوُم يَْوُم الرُّضَّ ْن يرَْشَ

َ
ْقبَلُْت بَِها    ، فَاْستَنَْقْذُتَها ِمنُْهْم َقبَْل أ

َ
فَأ

ُسوُقَها
َ
الَْقْوَم ِعَطاٌش   :َفُقلُْت   ،فَلَِقيَِِن انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص   ، أ إِنَّ  َوإِِنِّ    ،يَا رَُسوَل اهلل 

ِسْقيَُهمْ  بُوا  يرَْشَ ْن 
َ
أ ْعَجلْتُُهْم 

َ
إِثْرِِهمْ   ،أ ِِف  ْكَوِع  »   :َفَقاَل   .فَاْبَعْث 

َ
اْْل اْبَن  يَا 

ْسِجحْ 
َ
 «إِنَّ الَْقْوَم ُيْقَرْوَن ِِف قَْوِمِهمْ  ،َملَْكَت فَأ

اثلنية   (الَْغابَةِ   بِثَِنيَّةِ   ُكنُْت   إَِذا   َحَّتَّ   الَْغابَةِ   ََنْوَ   َذاِهبًا   الَْمِدينَةِ   ِمنْ   َخرَْجُت )
 ( 31)  «قََردٍ   بِِذي  تَْرَع   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ   رَُسولِ   ِلَقاحُ   َواَكنَْت »وِف رواية:    ،يه الطريق ِف اْلبل

( هذه ُكمة َوحْيََك :  قُلُْت ( أي أحد عبيده )َعوٍْف   بِْن   الرََّْحَِن   ِلَعبْدِ   ُغََلمٌ   لَِقيَِِن )
ِخَذْت :  قَاَل   بَِك؟   َما )  ََل   ة رَحةً يَّ لِ تُقال ملن به بَ 

ُ
قَت أ (  ملسو هيلع هللا ىلص   انلَّيِبِّ   ِلَقاحُ )  ( أي: ُْسِ

َخَذَها؟   َمنْ :  قُلُْت )  ، ويه انلاقة اْللوبولَُقوح  مجع ِلْقَحة 
َ
  ( َوفََزاَرُة   َغَطَفانُ :  قَاَل   أ

ْسَمْعُت   َِصََخاٍت   ثَََلَث   فَرَصَْخُت قبيلتان عربيتان )
َ
( الَلبة يه اَلبَتَيَْها  بَْْيَ   َما   أ

 

 ( وسأنقل عنها بعد قليل 1806ومسلم ) ( 4194بلخاري )ا  (31)
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ة، ويه منطقة صخور براكنية، وتوجد حرتْي لَع طرِف املدينة ، وهما حرة اْلَرَّ
فقوهلم: ما بْي البتيها، يعِن من أول املدينة إَل   ،رهط جنوبًا، وحرة خيْب شمااًل 

هذه ُكمة يقولونها عند اْلروب، ويريدون بها    (َصبَاَحاهْ   يَا   َصبَاَحاهْ،   يَا آخرها )
  َحَّتَّ   انَْدَفْعُت   ُثمَّ )  أن العدو أَغر عليكم صباًحا، لكنها تستخدم ِف ُك وقت

لَْقاُهمْ 
َ
   َوقَدْ   أ

َ
ب(  َخُذوَهاأ " فأدركهم  قََردمنطقة  املاء  "ذي  لرشب  توقفوا   واكنوا 

ْرِميِهمْ   فََجَعلُْت )
َ
قُوُل )  ًرا بالرِم، واكن ماهبانلَبْل  (أ

َ
نَا:  َوأ

َ
ْكَوِع   اْبنُ   أ

َ
( افتخاًرا  اْْل

( معناها  ِف  َكن  وما  اْلرب  ِف  جيوز  االفتخار  هذا  ومثل    يَْومُ   َوايْلَْومُ بنفسه، 
عْ  مجع راِضع، والَعَرب تقوهلا للئيم، بمعَن أنه رضع اللؤم من أمه، قالوا:  (  الرُّضَّ

منهم فريميه   لحق الرجَل يَ   (32)واكن    ،مولعله مجع رضيع، قاهلا تصغرًيا وَتقرًيا هل
نَا»ويقول    بالسهم،

َ
ْكَوِع،  اْبنُ   ُخْذَها َوأ

َ
عِ   يَْومُ   َوايْلَْومُ   اْْل واكنوا يفرون منه،   «الرُّضَّ

ويرتكون انلوق، حَّت صاروا يُلقون أثوابًا َكنت معهم، وألقوا رماًحا هلم ليسهل 
نْ   َقبَْل   ِمنُْهمْ   فَاْستَنَْقْذُتَها )عليهم اهلروب  

َ
ُبوا  أ  ِمن املاء اَّلي وقفوا عنده   ( يرَْشَ

ْقبَلُْت )
َ
ُسوُقَها،   بَِها   فَأ

َ
  ِعَطاٌش،   الَْقْومَ   إِنَّ   اهلل   رَُسوَل   ا يَ :  َفُقلُْت   ملسو هيلع هللا ىلص،   انلَّيِبُّ   فَلَِقيَِِن   أ

ْعَجلْتُُهمْ  َوإِِنِّ 
َ
نْ  أ

َ
ُبوا  أ ( أي أنهم عطاش لم يرشبوا،  إِثْرِِهمْ  ِِف   فَاْبَعْث  ،ِسْقيَُهمْ  يرَْشَ

ْكَوِع   اْبنَ   يَا :  َفَقاَل فهم ِف ضعف، فابعث يا رسول اهلل من يتبعهم ويقاتلهم )
َ
 اْْل

ْسِجحْ )  ، ولعل املقصود: انترصت انلوق واستنقذتهاأي َملَكت  قالوا:    (َملَْكَت 
َ
 (فَأ

اإلقراء:    (قَْوِمِهمْ  ِِف   ُيْقَرْونَ  الَْقْومَ  إِنَّ )العفو    ُحْسنُ السهولة، والرفق، و:  اإلسجاحُ 

 

 ( 1807عند مسلم ) (32)



   

   

 
40 

 ثالثيات البخاري

الضيافة. واملعَن: هم اآلن وصلوا قومهم، وضيفوهم، فليس من اْلكمة أن نرسل 
  لقتاهلم.

ْنتَِخُب   َخلِِِّن   اهلِل،  رَُسوَل   يَا:  قُلُْت وِف رواية مسلم:  
َ
  رَُجلٍ   ِمائَةَ   الَْقْومِ   ِمنَ   فَأ

تَِّبعُ 
َ
 َحَّتَّ   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ   رَُسوُل   فََضِحَك :  قَاَل   َقتَلْتُُه،  إِالَّ   ُُمِْْبٌ   ِمنُْهمْ   َيبَْق   فَََل   الَْقْوَم،  فَأ

تَُراكَ   َسلََمُة،  يَا»  :َفَقاَل   انلَّاِر،  َضوْءِ   ِِف   نََواِجُذهُ   بََدْت 
َ
 َنَعْم، :  قُلُْت   «فَاِعًَل؟  ُكنَْت   أ

ي ِ ْكَرَمَك،   َواَّلَّ
َ
رِْض   ِِف   يَلُْقَرْونَ   اآْلنَ   إِنَُّهمُ : »َفَقاَل   أ

َ
 ِمنْ   رَُجٌل   فََجاءَ :  قَاَل   ،«َغَطَفانَ   أ

ا  َجُزوًرا   فََُلنٌ   لَُهمْ   ََنَرَ :  َفَقاَل   َغَطَفاَن، َها  َكَشُفوا   فَلَمَّ ْوا   ِجَْلَ
َ
:  َفَقالُوا  ُغبَاًرا،  َرأ

تَاُكمُ 
َ
ا  ،َهاِربِْيَ   فََخرَُجوا  الَْقْوُم،  أ ْصبَْحنَا  فَلَمَّ

َ
»ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ   رَُسوُل   قَاَل   أ  َخرْيَ   ََكنَ : 

بُو  ايْلَْومَ   فُرَْسانِنَا
َ
اتَلِنَا  وََخرْيَ   َقتَاَدَة،  أ ْعَطاِِن   ُثمَّ :  قَاَل   ،«َسلََمةُ   رَجَّ

َ
 ملسو هيلع هللا ىلص   اهللِ   رَُسوُل   أ

اِجِل،  وََسْهمَ   الَْفارِِس،  َسْهمَ   َسْهَمْْيِ  يًعا،  ِِل   فََجَمَعُهَما  الرَّ رَْدفَِِن   ُثمَّ   مَجِ
َ
 اهللِ   رَُسوُل   أ

 . الَْمِدينَةِ  إََِل  َراِجِعْيَ   (33)  الَْعْضبَاءِ  لََعَ   َوَراَءهُ  ملسو هيلع هللا ىلص

 

  

 

 اسم ناقة من نوق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.  (33)
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 َضْرَبٌة َأَصاَبْتِني َيْوَم َخْيَبَر: 9 حديث

يِب ُعبَيٍْد قَاَل يَِزيُد ْبُن  عن   .9
َ
بٍَة ِِف َساِق َسلََمةَ   :أ ثََر ََضْ

َ
يُْت أ

َ
بَا    :َفُقلُْت ،  َرأ

َ
يَا أ

بَةُ  ْ َصاَبتِِْن يَْوَم َخيَْْبَ َفَقاَل انلَّاُس    :َفَقاَل   ؟ُمْسِلٍم َما َهِذهِ الَّضَّ
َ
بٌَة أ َهِذهِ ََضْ

ِصيَب َسلََمةُ 
ُ
َتيُْت انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص  ، أ

َ
َفَما اْشتََكيْتَُها   «َنَفثَاٍت   َفنََفَث ِفيِه ثَََلَث » فَأ

اَعةِ   . َحَّتَّ السَّ

َسلََمةَ ) َساِق  ِِف  َبٍة  ََضْ ثََر 
َ
أ يُْت 

َ
سلمة   ( َرأ ساق  ِف  اتلأم  قد  أثر جرح    أي 

َبُة؟ ) ْ الَّضَّ َهِذهِ  َما  ُمْسِلٍم  بَا 
َ
أ يَا  َخيَْْبَ   َفُقلُْت:  يَْوَم  َصاَبتِِْن 

َ
أ َبٌة  ََضْ َهِذهِ   ( َفَقاَل: 

ِصيَب َسلََمةُ )  سنة سبعمن  رم  آخر املح  واكنت ِف
ُ
ة    (َفَقاَل انلَّاُس أ داللة لَع ِشدَّ

فإذا  املعارك،  ِف  بها  انلاس  يتُكم  وال  متوقعة،  اخلفيفة  اإلصابة  ْلن  اإلصابة، 
َتيُْت انلَّيِبَّ  )ه  تكلموا بأن فَلنًا أصيب؛ فقد ظنوا أن إصابته ستُقِعدُ 

َ
أي:   (ملسو هيلع هللا ىلصفَأ

إيله   ِفيِه  )ذهبت  َنَفثَاٍت َفنََفَث  مع  (  ثَََلَث  نفخ  وانلفُث:  اْلرح،  ِف  نفث  أي 
واتلَّفل انلفخ  بْي  فهو  بلل،  بلل  ،إخراج  بدون  يكون  أن  َفَما  )  ويمكن 

اَعةِ   َكيْتَُها اْشتَ  لم أجد منها  فشفاها اهلل بْبكة نفث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، و  أي  (َحَّتَّ السَّ
 ألًما أو َنوه حَّت اآلن.
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  اْلِإْنِسيَِّةُلُحوِم اْلُحُمرِ :14و  10 حديث

ْكَوِع قَاَل عَ  .10
َ
ْوقَُدوا انلِّرَياَن قَاَل    :ْن َسلََمَة بِْن اْْل

َ
ْمَسْوا يَْوَم َفتَُحوا َخيَْْبَ أ

َ
ا أ لَمَّ

انلِّرَيانَ »  :ملسو هيلع هللا ىلصانلَّيِبُّ   َهِذهِ  ْوقَْدُتْم 
َ
أ نِْسيَّةِ   :قَالُوا  «َعََلَم  اإْلِ اْْلُُمِر    :قَاَل   ،ُْلُوِم 

ْهِريُقوا »
َ
واَما ِفيَها    أ ْهِرقُوَها»وِف رواية:    (قُُدورََها  َواْكَِّسُ

َ
وَها َوأ َفَقاَم    «اْكَِّسُ

ْو َذاكَ »  : ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل انلَّيِبُّ    ؟ ُنَهِريُق َما ِفيَها َوَنْغِسلَُها  :رَُجٌل ِمْن الَْقْوِم َفَقاَل 
َ
 « أ

اَل ُنَهِريُقَها َوَنْغِسلَُها :قَالُوا  وِف رواية:
َ
 «ا اْغِسلُو » :قَاَل  ،أ

 

ْمَسْوا)
َ
أ ا  )لَمَّ الراجح  يَْوَم  ( أي: حان وقت املساء، وذلك بعد املغرب لَع 
ْوقَُدوا انلِّرَيانَ )  ( أي ِف ذلك ايلومَفتَُحوا َخيَْْبَ 

َ
َعََلَم  »   :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل انلَّيِبُّ  )  ( للطبخأ

انلِّرَيانَ  َهِذهِ  ْوقَْدُتْم 
َ
طبخه؟« أ تريدون  أوقدتم  أي َشء  أي لَع  ُْلُوِم    : قَالُوا)  ( 

نِْسيَّةِ )  ( مجع: َِحَاراْْلُُمرِ   وِف رواية )  (اإْلِ
َ
وهو املستأنَس، اَّلي يَُرَّبَّ ِف    (نِْسيَّةِ اْْل

ِفيَها  »   : قَاَل )  ابليوت  َما  ْهِريُقوا 
َ
واأ رواية:    («قُُدورََها   َواْكَِّسُ وَها  )وِف  اْكَِّسُ

ْهِرقُوَها
َ
َفَقاَم رَُجٌل  )ْلواِن  وا تلك ا: أريقوها، صب وها لَع اْلرض، واكَّس( أيَوأ

يسأَل عن جواز غسلها بدل كَّسها   (؟ُنَهِريُق َما ِفيَها َوَنْغِسلَُها   : ِمْن الَْقْوِم َفَقاَل 
ْو َذاكَ "  :ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل انلَّيِبُّ  )

َ
 أي: اكَّسوها أو افعلوا ذاك اَّلي قلتَه، وهو الغسل.  ( "أ

اَل    : قَالُوا) وِف رواية:
َ
 ( «اْغِسلُوا »  : قَاَل   ، ُنَهِريُقَها َوَنْغِسلَُها أ
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 َمْن السَّاِئُق: 11 حديث

ْسِمْعنَا    :َفَقاَل رَُجٌل ِمنُْهمْ   ،َخرَْجنَا َمَع انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص إََِل َخيَْْبَ   :َعْن َسلََمَة قَاَل  .11
َ
أ

ُهنَيَْهاِتَك  ِمْن  ََعِمُر  بِِهمْ   ،يَا  ملسو هيلع هللا ىلص  ،فََحَدا  انلَّيِبُّ  ائُِق »  :َفَقاَل  السَّ   :قَالُوا   «َمْن 
اهلل»   :َفَقاَل   ،ََعِمرٌ  بِهِ   :َفَقالُوا  «رََِحَُه  ْمتَْعتَنَا 

َ
أ َهَلَّ  اهلل  رَُسوَل  ِصيَب    ،يَا 

ُ
فَأ

يَلْلَِتهِ  الَْقْومُ   ،َصِبيَحَة  َعَملُهُ   :َفَقاَل  َنْفَسهُ   ،َحِبَط  وَُهْم    ،َقتََل  رََجْعُت  ا  فَلَمَّ
نَّ ََعِمًرا َحِبَط َعَملُهُ َيتََحدَّ 

َ
،  ا نيَِبَّ اهلليَ   :َفُقلُْت   ،فَِجئُْت إََِل انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ،ثُوَن أ

ِمِّ 
ُ
يِب َوأ

َ
نَّ ََعِمًرا َحِبَط َعَملُهُ   ،فََداَك أ

َ
إِنَّ    ،َكَذَب َمْن قَالََها»  :َفَقاَل   ، َزَعُموا أ

ْجَريِْن اثْنَْْيِ 
َ
يُّ َقتٍْل يَِزيُدُه َعلَيْهِ  ،إِنَُّه َْلَاِهٌد َُمَاِهدٌ  ،ََلُ َْل

َ
 «َوأ

( ِمن اخلَارجْي  َفَقاَل رَُجٌل ِمنُْهمْ للغزوة )  (َخرَْجنَا َمَع انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص إََِل َخيَْْبَ )
ْسِمْعنَا يَا ََعِمرُ )

َ
ْو  "  َهنَاِتك "  تصغري(  ِمْن ُهنَيَْهاتَِك بن سلمة )  (أ

َ
ْي ِمْن َُكِماِتك، أ

َ
أ

أَراِجزِيك  الرَّجز ،  ِمْن  بِِهمْ )  واْلرجوزة قصيدة لَع حبر  يُقال:  فََحَدا  َحدا حيدو  ( 
َمْن  »  :َفَقاَل انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص )  اَّلي يميش خلف اإلبل يسوقها ويرَِتز  اْلاديو َحْدوا،  
ائِقُ  رواية قال   ( وِف«رََِحَُه اهلل »  : َفَقاَل   ، ََعِمرٌ   :قَالُوا)  اَّلي حيدو السائق: أي  (  « السَّ
  :َفَقالُوا)  أي َتققت استجابة هذه ادلعوة، بمعَن أن اهلل لن يردَّها  «وجبت»رجل:  

ْمتَْعتَنَا بِهِ 
َ
أي دعوت َل ببقائه لنستمتع بوجوده معنا. وقال   (يَا رَُسوَل اهلل َهَلَّ أ

الرشُّ  ملسو هيلع هللا ىلص  بعض  قوَل  من  فهموا  الصحابة  أن  اهلل» اح  سيتخذه   «رَحه  اهلل  أن 
ِ   «لوال متعتنا به»معَن  شهيدا، فيكون   ختْبنا بما يدل لَع استشهاده فنألم   مَ أي ل

ِصيَب َصِبيَحَة يَلْلَِتهِ لَع فقده من اآلن )
ُ
( أي ِف الصباح اَّلي طلع بعد هذه فَأ

َقتََل  )  ( أي ذهب ثواب عمله، وصار هباًء منثورا َحِبَط َعَملُهُ   : َفَقاَل الَْقْومُ الليلة )
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ب به يلَّضب أحد  َّض وذلك أنه َكن حيمل سيفا قصريا، فتعليل لقوهلم،    (َنْفَسهُ 
أنه  منها  ُقِتَل الكفار، فلم يصبه وأصاب ركبة نفسه، ف ا )  َكلُمنتَِحر، فظنوا    فَلَمَّ

نَّ ََعِمًرا َحِبَط َعَملُهُ 
َ
أ ثُوَن  َيتََحدَّ إََِل انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص   ، رََجْعُت وَُهْم  ا  يَ   : َفُقلُْت   ،فَِجئُْت 

اهلل  ِمِّ فََداَك  ،  نيَِبَّ 
ُ
َوأ يِب 

َ
َعَملُهُ   ،أ َحِبَط  ََعِمًرا  نَّ 

َ
أ ( رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل   ، َزَعُموا 

ْجَريِْن اْثنَْْيِ )  ( أي: قال غري اْلقيقةَكَذَب َمْن قَالََها)
َ
( باذل إِنَُّه َْلَاِهدٌ   ، إِنَّ ََلُ َْل

يُّ َقتٍْل  )  ( مقاتل ِف سبيل اهللَُمَاِهدٌ )  ِف طاعة اهلل  للجهد 
َ
أي   (يَِزيُدُه َعلَيْهِ َوأ

 قتل يمكن أن يزيد أجره لَع هذا؟ وهذا استفهام استنَكري يراد منه انلِف. 

 

 5انظر رقم  .12
 6انظر رقم  .13
 10انظر رقم  .14
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 َغَزَواٍت َسْبَع ملسو هيلع هللا ىلصَغَزْوُت َمَع النَِّبيِّ  :15 حديث

قَاَل   .15 َعنُْه  رَِِضَ اهلل  ْكَوِع 
َ
اْْل بِْن  َسلََمَة  َسبَْع  »  :َعْن  انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص  َمَع  َغَزوُْت 

 « اْستَْعَملَُه َعلَيْنَا ،وََغَزوُْت َمَع ابِْن َحاِرثَةَ  ،َغَزَواٍت 

السري    (َغَزوُْت ) ِف  واستُخِدمت  والطلب،  اإلرادة  هو  الغزو  ِف  اْلصل 
أي أن انليب ملسو هيلع هللا ىلص َكن هو قائد املسلمْي   (َسبَْع َغَزَواٍت   َمَع انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص )  لقتال العدو

ت  قََرد  ِف  الغزوات، ومنها خيْب، واْلديبية، وحنْي، وذي  ابِْن  )لك  َمَع  وََغَزوُْت 
سامة بن َزيد بن حاِرثة    (َحاِرثَةَ 

ُ
 أي:أي جعله َعمًَل علينا،    (اْستَْعَملَُه َعلَيْنَا)أ

 واكنوا يسمون اْلمري َعمًَل.  للجيش،  ا أمريً 
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 َوادَِّخُرواُكُلوا َوَأْطِعُموا : 16 حديث

ْكَوِع قَاَل  .16
َ
َمْن َضَحَّ ِمنُْكْم فَََل يُْصِبَحنَّ  »  : قَاَل انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص  : َعْن َسلََمَة بِْن اْْل

ءٌ  ا ََكَن الَْعاُم الُْمْقِبُل قَالُوا   «َبْعَد ثَاثِلٍَة َوبَيِقَ ِِف بَيِْتِه ِمنُْه ََشْ يَا رَُسوَل    : فَلَمَّ
ِخُروا فَإِنَّ َذلَِك  »  :قَاَل ؟  اهلل َنْفَعُل َكَما َفَعلْنَا ََعَم الَْماِِض  ْطِعُموا َوادَّ

َ
ُُكُوا َوأ

ْن تُِعينُوا ِفيَها
َ
رَْدُت أ

َ
 «الَْعاَم ََكَن بِانلَّاِس َجْهٌد فَأ

ليه  ( فَل يطلع عفَََل يُْصِبَحنَّ ( ذبح أضحيته ِف العيد )َمْن َضَحَّ ِمنُْكمْ )
( ثَاثِلَةٍ الصباح  )َبْعَد  اثلالث  ايلوم  ِف  ءٌ (  ََشْ ِمنُْه  بَيِْتِه  ِِف  من (  َوَبيِقَ  يعِن 
 لَع الفقراء. ما يزيد عن ذلك    فله أن يأكل منها ثَلثة أيام، ويوزع  ، اْلضحية

ا ََكَن الَْعاُم الُْمْقِبُل قَالُوا: يَا رَُسوَل اهلل َنْفَعُل َكَما َفعَ )قال سلمة:   لْنَا ََعَم  فَلَمَّ
ْطِعُموا َوادَِّخُرواقَاَل: )  (الَْماِِض؟

َ
ة، ُُكُوا َوأ ( فأخْبهم ِبواز االدِّخار دون تقييد مدَّ

 ( حاجةفَإِنَّ َذلَِك الَْعاَم ََكَن بِانلَّاِس َجْهدٌ فاْلكل، واإلطعام واالدِّخار ُكه مباح )
ْن تُِعينُوا ِفيَها)

َ
رَْدُت أ

َ
ِف ذلك العام، يلعينوا    خارسبب منعهم من االدِّ وهذا    (فَأ

 أهل اْلاجة. 

 

 7انظر رقم  .17
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 ِكَتاُب اهلل اْلِقَصاُص: 20و 19و 18حديث 

18.   
َ
أ بَيِّعَ   نٍَس عن  الرُّ نَّ 

َ
انلََّّْضِ -  أ اْبنَُة  َجاِريَةٍ   -َويِهَ  ثَنِيََّة  َفَطلَبُوا  ،  َكََّسَْت 

بَْوا 
َ
رَْش َوَطلَبُوا الَْعْفَو فَأ

َ
تَْوا انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص    ، اْْل

َ
َمَرُهْم بِالِْقَصاِص »فَأ

َ
نَُس    «فَأ

َ
َفَقاَل أ

بَيِِّع يَا رَُسوَل اهلل  :ْبُن انلََّّْضِ  ثَنِيَُّة الرُّ تُْكََّسُ 
َ
ي َبَعثََك بِاْْلَقِّ اَل    ؟ أ ِ اَل َواَّلَّ

نَُس ِكتَاُب اهلل الِْقَصاُص »  :َفَقاَل   .تُْكََّسُ ثَنِيَّتَُها
َ
  ،ْوُم َوَعَفْوا فََرِِضَ الْقَ  «يَا أ

قَْسَم لََعَ اهلل» :َفَقاَل انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
هُ  إِنَّ ِمْن ِعبَاِد اهلل َمْن لَْو أ بَرَّ

َ
  «َْل

19.  
َ
 «ِكتَاُب اهلل الِْقَصاُص » :َعْن انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل  نٍَس عن أ

ثَنِ  .20 فََكََّسَْت  َجاِريًَة  لََطَمْت  انلََّّْضِ  اْبنََة  نَّ 
َ
أ َعنُْه  اهلل  رَِِضَ  نٍَس 

َ
أ يَّتََها  َعْن 

تَْوا انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
َمَر بِالِْقَصاِص »فَأ

َ
 «فَأ

َبيَِّع  )   ( َكََّسَْت ثَنِيَّةَ ) عمة أنس بن مالك  ،صحابية( - َويِهَ اْبنَُة انلََّّْضِ -الرُّ
"ثَنِيَّتان ال  " مفرد  نَّان  السِّ الفمان  ذلوهما  مقدمة  للفتاة   (َجاِرَيةٍ )  ِف  اسم  هذا 

َتريان   ْلنهما  وللخادمة،  يعِن  َفَطلَبُوا)  الصغرية،  ب  (  الرُّ يدفعوا    عأهل  أن 
رَْش )

َ
اْلرُش هو ادليَّة الِت تعطى مقابل اِْلراح، واْلصل القصاص، فأهل   (اْْل

بَيِّع فو أي الع  (َوَطلَبُوا الَْعْفوَ )  الربيع طلبوا أن يعطوا ادليَّة لكيَل تُكَّس ثنيَّة الرُّ
بَْوا)  عن القصاص

َ
تَْوا انلَّيِبَّ  )  يعِن: أهل اْلارية، رفضوا   (فَأ

َ
للتحاكم    ( ملسو هيلع هللا ىلصفَأ

بِالِْقَصاِص )  إيله َمَرُهْم 
َ
تُ   ( فَأ بيِّع بمقابل ِجنايتها وكَِّسها  وهو أن  الرُّ كََّس ِسنُّ 

نَُس ْبُن انلََّّْضِ )  ِسنَّ اْلارية
َ
أ ب يِّع )  (َفَقاَل  تُْكََّسُ  أخو الرُّ

َ
َبيِّعِ أ يَا رَُسوَل    ثَنِيَُّة الرُّ

ي َبَعثََك بِاْْلَقِّ اَل تُْكََّسُ ثَنِيَّتَُها ِ ال يقوهلا اعرتاًضا وإنما اتلماًسا  (  اهلل؟ اَل َواَّلَّ
نَُس ِكتَاُب  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص )  (َفَقاَل )  وت وطلبًا للمخَرج، وديلل ذلك آخر اْلديث

َ
يَا أ
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صاص ِف كتابه، فَل َمال ملخالفة ذلك، أي: اهلُل تعاَل أمر بالق (  اهلل الِْقَصاُص 
ا علموا  َوَعَفْوا)  أي: أهل اْلارية  ( الَْقْومُ   فََرِِضَ طاملا أن أصحاب اْلقِّ طلبوه )  ( لمَّ

  : ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل انلَّيِبُّ  )  عَفوا عن الِقصاص، وِش أن اهلل ورسوََل أنصفهم؛ رضوا باْلرْ 
قَْسَم  »

َ
أي دَع اهلل وقال: يا رب أقسم عليك   «(لََعَ اهللإِنَّ ِمْن ِعبَاِد اهلل َمْن لَْو أ

هُ ملا استجبت ِل، او عبارة مشابهة ) بَرَّ
َ
 ( أي أجابه.َْل

نٍَس    َزادَ )
َ
أ َعْن  َُحَيٍْد  َعْن  رَْش » الَْفَزارِيُّ 

َ
اْْل َوقَِبلُوا  الَْقْوُم  وهذا «فََرِِضَ   )

خاري، ولكنَّ ليس ِمن اثلَلثيَّات ْلن أبا إسحاق الَفَزاري هو شيخ شيوخ ابل 
يلحقونه  اثلَلثيات  اَّلين مجعوا  بعض  فَكن  اْلديث  بعد  هذا  ذكر  ابلخاري 

 باْلديث السابق. 
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 َنَزَلْت آَيُة اْلِحَجاِب ِفي َزْيَنَب: 21حديث 

نَِس   عن .21
َ
َعنْهُ   بِْن   أ اهلل  رَِِضَ  بِنِْت  »  :َمالٍِك  َزيْنََب  ِِف  اْْلَِجاِب  آيَُة  نََزلَْت 

َوَْلًْما  ،َجْحٍش  ا  ُخْْبً يَْوَمئٍِذ  َعلَيَْها  ْطَعَم 
َ
انلَّيِبِّ    ،َوأ نَِساِء  َتْفَخُر لََعَ  َواَكنَْت 

َماءِ ، ملسو هيلع هللا ىلص نَْكَحِِن ِِف السَّ
َ
 « َواَكنَْت َتُقوُل إِنَّ اهلل أ

تْلُُموُهنَّ َمتَاًَع  ويه الِت قال اهلل تعاَل فيها: ﴿  (نََزلَْت آيَُة اْْلَِجاِب )
َ
َوإَِذا َسأ

 
َ
ْطَهُر ِلُقلُوبُِكْم َوقُلُوبِِهنَّ فَاْسأ

َ
ِِف َزيْنََب بِنِْت  )  ﴾لُوُهنَّ ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب َذِلُكْم أ

ْطَعَم َعلَيَْها يَْوَمئِذٍ )  أم املؤمنْي رِض اهلل عنها  (َجْحٍش 
َ
ُخْْبًا  )أي: يوم تزوجها    (َوأ

 ن  أي تفتخر عليه   (يِبِّ ملسو هيلع هللا ىلصَواَكنَْت َتْفَخُر لََعَ نَِساِء انلَّ )ِف ويلمة انلَِّكح    (َوَْلًْما
ها اهلل بها  َماءِ )  بفضيلة خصَّ نَْكَحِِن ِِف السَّ

َ
أي اهلل تعاَل   (َواَكنَْت َتُقوُل إِنَّ اهلل أ

اَّلي ِف السماء فوق العرش تبارك اسمه تكلَّم ِف السماء آمًرا رسوَل بنَكِحها، 
ا قَََض َزيٌْد ِمنَْها َوَطًرا َزوَّ وذلك ِف قوَل: ﴿   ﴾. ْجنَاَكَهافَلَمَّ
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 َكاَن ِفي َعْنَفَقِتِه َشَعَراٌت ِبيٌض: 22حديث 

َل َعبَْد اهلل ْبَن بَُّْسٍ َصاِحَب انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص  بِْن   َحِريزِ   عن .22
َ
نَُّه َسأ

َ
  : قَاَل   ،ُعثَْماَن أ

يَْت انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص ََكَن َشيًْخا
َ
َرأ

َ
 ( ََكَن ِِف َعنَْفَقِتِه َشَعَراٌت بِيٌض ) :قَاَل  ؟أ

يَْت انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص ََكَن َشيًْخا)
َ
َرأ

َ
يخ هو من ظهر فيه الشيب وبان عليه أ ( الشَّ
ِ الِكَْب،   م بدينه ولو َكن شابًّا لكونه بلغ ِف علِمه لكن استخدموها الحقا للعال

يوخ يبمبلغ الشُّ العنفقة يه الشعر اَّلي   (ََكَن ِِف َعنَْفَقِتهِ )  ، واملقصود هنا الشَّ
فة السفَّل   قَن بْي الشَّ ، أي هذا اَّلي ابيَضَّ من شعره ملسو هيلع هللا ىلص  (َشَعَراٌت بِيٌض )  واَّلَّ

 ولو أنه ثبت وجود بعض الشيب ِف رأسه ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

 م ـــَّل اهلل عليه ولَع آَل وسلَّ ـص
 ومجعنا به ِف جنات انلعيم

ـ واْلم  د هلل  ـــــــ
 رب العاملْي 

.
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 السماع

 

الكتاب  ( 34)...................................     ( 35) ...................................................    هذا 
 (37)ِف ..............  وتم ذلك  (36)صاحبنا: ..............................................................  

 ، ........................  ...........ذلك ِف مدينة ............وَملس/َمالس،  

 ............................................   وَكتَبَه صح ذلك،

 يوم/يللة ..........................، ......... من شهر ....................... َعم .............. 

 ِف ................................... 

 

  

 

 سمع، أو قرأ، مجيع، أو بعض، أو أكرث، أو أجزاء من....   (34)

)بقراءته( إذا َكن هو من قرأ، أو )بقراءته وقراءة غريه( إذا قرأ بعًضا وسمع بعًضا، أو )بقراءة غريه(    (35)
 ذا َكن غريه من قرأ. إ

 اسمه الَكمل (36)

 عدد املجالس (37)
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صح ذلك، وَكتَبَه  ............................................ يوم/يللة ........................،  
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  .............................................................. ذلكصاحبنا:  ..............   وتم  ِف 

 َملس/َمالس، وذلك ِف مدينة ....................... ، ........................ 
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